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প্রাককথন 

মাঞিন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন্ ডিউইর নাম আজ সর্বদেশে বন্থল 

গ্রচারিত। তাহাকে আধুনিক গ্রগতিশিল্ল শিক্ষার (00016955146 ৪0109001) 

জনকরূপে অভিহিত করা হয়। দেশে দেশে আধুনিক শিক্ষার ধারাকে 

ধাহারা আগাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, নিঃগন্দেহে ডিউই ছিলেন 
তাহাদের অগ্ভতম পথিরুৎ। আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে তিনি এক নৃতন 

অধ্যায়ের স্থচণা করিয়াছেন। 

ডিউই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত কলস্বিয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ে দীর্ঘকাল 

অধ্যাপনা কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন এবং শিক্ষা ও দর্শন বিষয়ে গবেষণায় 

আত্মনিয়োগ করিয়া অর্ধশতাধিক মৃল্লযবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার 
রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে গণতন্ত্র ও শিক্ষা ([061100180/ 810 [0008001 ) 

নামক পুস্তকখানিই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক হিসাবে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ 

করিয়াছে। সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্ত্রনাথ রায় মহাশয় এই মহৎ গ্রন্থের 
বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ ও আক্ষরিক অশ্নৃবাদ করিয়া পাঠকবর্গের মহৎ উপকার 

মাধন করিয়াছেন। এই দুঝহ কার্ধ যথেষ্ট আয়াদসাধ্য। এই কার্ধ সম্পাদন 
করিয়া অঙ্থবাদক বশস্বী হইলেন, মন্দেহ নাই । 



ছুই 

এই গ্রন্থে নিবদ্ধ চিন্তাধারা এবং দার্শনিক ও শিক্ষাবিষয়ক ভাবনা চিন্তার 
সোনার কমল হিসাবে যে নির্ধাস আমর! পাই তাহা হইল-_জীবনে 

শিক্ষার অপরিহাধতা, শিক্ষার নৃতন সংব্যাখ্যান, দর্শনের সহিত শিক্ষার মিলন 

সাধন, শিক্ষার সামাজিক ও গণতান্ত্রিক স্বরূপ ও প্রক্রিয়া, বিদ্যালয় ও 

সমাজের ঘনিষ্ট সম্পর্ক, শিক্ষায় ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দ্বন্দের অবসান, 

স্বার্বোধ ও শঙ্খলা, শিক্ষার্থীর শৃঙ্খল ও আগ্রহের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাথ্যা, 

নৃতন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন, শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ, পরিবতনশীল মানব- 
সভ্যতায় গণতন্ত্র শিল্প ও 4বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন, জ্ঞানের তত্বাবলী, নীতির 

তত্বাবলী, ইত]াদি, ইত্যাদ্ি। এই সকল সমস্তার সমাধানের আলোচনায় 

ও নিদেশনায় ডিউই তীহার অবিম্মরণীয় স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। এই 

জন্য সবদেশের আধুনিক শিঙ্ষাব্যবহ্থায় জন্ ডিউহর শিক্ষানীতি ও দাশনিক 
চিন্তাধার! সাদরে গৃহীত হইতেছে । 

জন্ ডিউই প্রয়োগবাদী দার্শনিক (71891181051) ছিলেন। প্রয়োগবাদ 

স্তর কোন চিরন্তন মূল্য ব। চিরন্তন সত্যে বিশ্বাস করে পা। বস্তথর যাহ! 
কিছু মূল্য তাহা নিভর করে__হহার ব্যবহার বা প্রয়োজনের উপর । ডিউই 

তাহার এই দার্শনিক নীতিকে বিশ্বের বাস্তব সমাজের প্রাত্যহিক জীবন- 

যাত্রার উপর এবং শিক্ষার উপর প্রয়োগ করিতে চাহ্য়াছেন। গ্ৃতর।ং 

শিক্ষা দর্শনে তিনি প্রয়োগবাদী । 

এই প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন, ডিউইর মতে দর্শন ও শিক্ষ। সমার্থক, 

অভিন্ন। দুই শাস্ত্রেই মানুষ নিজেকে, সমাজকে এবং যে মানব-বিপ্বে সে 

বাদ করে সেই মানব-বিশ্বকে বাস্তব আভিজ্ঞতার মাধ্যমে অধ্যয়ন করে। 

সুতরাং এই দুই-এর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাহ। কবিগুরু রবীন্দ্রন।থও 

সার! বিশ্বকে 'অধ্যয়নের পাঠশালা” বলিয়াছেন-__ 

“বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর-_ 

আমি সবার ছাত্র ।” 

ডিউইর এই প্রয়োগমূলক নীতি হইতেই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার 

জন্ম। শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্য এবং বাস্তবজীবনের সমস্য। সমাধানের ক্ষমতা 



ভিন 

থাকা চাই। এই জন্য তিনি ব্যক্তির অভিজ্ঞতালন্ধ ক্ষমতার উপর তীহার 

শিক্ষানীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। ডিউইর শিক্ষায় এই প্রয়োগ- 

বাদনীতির সহিত গান্বীজির ব্যবহারিক শিক্ষানীতির কিছুটা মিল দেখা যায়। 

গান্ধীজিও হাতে-কলমে কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে টানি ও সমাজ জীবনের 

সমস্য। সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন । 

ডিউইর মতে, জীবন একটি অখণ্ড, অবিভাজ্য সত্বা। প্রতিনিয়ত 

জীবন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে তাহা কেবলমাত্র কতকগুলি 

বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নহে বরং এই অভিজ্ঞতা, প্রবাহ জীবন এবং এই 

অভিজ্ঞতাই শিক্ষা। তাহার মতে, শিক্ষা কোন অপ্রাকৃত বা অবান্তব দর্শনের 

তত্বকথার “ফুলঝুরি” নহে_বরং, যেহেতু ইহা জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্য 
ও নিবিড বন্ধনে জডিত, স্থৃতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতাই ইহার ভিত্তি । 

জর্জ ওয়াশিংটন ও আব্রাহাম লিঙ্কনের দেশের মানুষ হিসাবে যে গণতান্ত্রিক 

কাঠামোর মধ্যে জন্ ডিউই বড় হইয়াছিলেন, তাহার শিক্ষাদর্শনেও সেই 
কাঠামোর ছায়াপাত আমরা দেখিতে পাই | তাহার শিক্ষাদর্শনের মূল কথা 

হইল _-শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ধ্িক ধান-ধারণার সার্থক প্রয়োগ ও বাস্তব রূপায়ণ। 

বহু বৎসর পূর্বে আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া 

বলিয়াছিলেন, “গণতন্ত্র হইতেছে একপ্রকার জনগণের শাসন ব্যবস্থা, যাহ 

জনগণের দ্বারা রচিত এবং জনগণের জন্যই অভিপ্রেত।” আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থার গণতান্ত্রিক মূল্যায়ন করিতে গিয়া ডিউই উপরোক্ত মন্তব্যটিকে 

কিছুটা পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, “শিক্ষা হইল অভিজ্ঞতার জন্য, অভিজ্ঞতার 
দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ।” এই গ্রন্থের 'জীবনে শিক্ষার অপরিহার্যতা” অনুচ্ছেদে 

“অভিজ্ঞতা” সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ও সহজ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন-_ 

“সমাজ-জীবন শুধু তার স্থায়িত্বের জন্তই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দাবী করে 

না; পরন্ত একসঙ্গে বসবাস করার প্রণালীটাই শিক্ষাপ্রদ। এতে অভিজ্ঞতা 

পরিবর্ধিত হয়, অভিজ্ঞতার উপর নতুন আলোকপাত হয়, কল্পনা উদ্দীপ্ত ও 
সমৃদ্ধ হয়। তাছাড়া, নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছাতে এবং বক্তব্য চিন্তাকে সষ্পষ্ 
ও মূর্ত করতেও এর প্রয়োজন। যে ব্যক্তি দেহ ও মনে একা একা বাস 



চার 

করে, তার পক্ষে অতীত অভিজ্ঞতার তাৎপর্য বের করার জন্ত কোনো 

বিচার-বিবেচনার দরকার হয় না। পরিণত ও অপরিণত লোকদের কর্ম- 

ক্ষমতার অসমতা কেবল যে অপরিণতদের শিক্ষাদানের আবশ্বকতা স্চিত 
করে তা নয়। পরন্ত এই আবশ্যকতাই অভিজ্ঞতাকে এমন একটি রূপ ও 

শৃঙ্খলা দিতে উদ্বদ্ধ করে যে, তাতে করে অভিজ্ঞতার সহজতম প্রকাশ 
ও সর্বোত্বম ব্যবহারও ঘটে ।” 

এই গ্রন্থের বিভিন্ন অন্থচ্ছেদের মধ্য দিয়। জন্ ডিউই এই সত্যটিকেই 
তুলিম্া ধরিতে চাহিয়াছের যে, মানুষ হইতেছে সামাজিক জীব এবং 
ধারাবাহিক সমাজজীবনই শিক্ষা । শ্রিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়৷ (6৫8- 
08001 15 ৪. 90081 10100995 )। এই প্রক্রিয়ার সাহাযো সামাজিক 

পটভূমিকায় মানুষ তাহার জীবনকে পুনর্গঠন করে-নৃতন করিয়া আরম্ত 
করে। 18 ৪17 01 90000810101 15 11018 80010810017. শিক্ষার্থীর 

অভিজ্ঞতার বাহিরে কোন শিক্ষা নাই এবং শিক্ষার বাহিরে শিক্ষার কোন 

লক্ষ্য নাই। শিক্ষা হইল-_-পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার মত একটি পরিবর্তনশীল 

ও গতিশীল (0/181110 ) প্রক্রিয়া । ইহা! হইল একটি চিরপ্রবাহী প্রক্রিয়া 

যাহার গতি ব্যক্তির শৈশব হইতে আরম করিয়া সমগ্র জীবনব্যাপী প্রবাহমান । 

আমাদের গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যতদিন বাচি, ততদিন শিখি” ডিউই 
বলিয়াছেন, '€10081101। 15, 08191019, 8 [01090695০01 11৬10, 1018 

01918180101 10 90001911119.” শিক্ষ। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য "অনির্দিষ্ট 

উদ্দেশ্ঠ' সিদ্ধির প্রস্ততি নহে । ইহা বর্তমান জীবনধারারই অঙ্গ বিশেষ । 

জন্ ডিউই শিক্ষাকে সর্বপ্রথম বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখিতে চাহিয়াছেন। 

কমেনিয়াস্ হইতে স্পেনসার পর্যন্ত তাহার পূর্বস্থরীরা প্রত্যেকেই শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত ও আদর্শের কথ! বলিলেও শিক্ষাকে সামাজিক তথা 

গণতান্ত্রিক পটভূমিকার মত বৃহত্তর কোন পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেন 

নাই। ইহা ছাড়া, শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের মত পার্থক্য থাকিলেও 
তাহারা সকলে এ-বিষয়ে একমত ছিলেন যে জীবনকে সুন্দর ও মহৎ করিয়া 

গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষা ছাড়া উহা অপস্ভব। ডিউই ছিলেন ইহার 



পাচ 

বাতিক্রম। তাহার মতে, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য শিক্ষা 

উপকরণ মাত্র নয, পরন্ত শিক্ষাই জীবন। আবার এই সত্য তো প্রকাশের 
অপেক্ষা রাখে না যে, জীবন ও ব্যক্কি-মান্ষ, এবং বাক্তি-মান্ষ ও মানুষের 

সমাজ প্রতিদিনই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। সুতরাং 

মান্ুধকে কেন্দ্র করিয়াই জীবন ও সমাজ আবতিত হইতেছে । এইভাবেই 

ব্যক্তি-মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে যে ভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি 
করিয়াউ শিক্ষার মাধ্যমে বর্তমান সমাঁজও ভাবী সমাজকে প্রভাবান্বিত করে। 

স্বতরাং জীবন-দর্শন ও শিক্ষা একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে। 

শিক্ষার এই ধারণা সমূহ পরিবতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিউই বিদ্যালয় 

বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বদ্ধেও নূতন করিয়া চিন্তা করিলেন। এতদিন পর্যস্ত 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে সাজের কোন প্রত্যক্ষ যোগস্থত্র গড়িয়া উঠে নাই | বরং 

শিক্ষাকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই এত কাল দেখ! হইয়াছে । কিন্ত 

ডিউই যখন বলিলেন যে শিক্ষা হইবে সমাজকেন্দ্রিক, তখন স্বাভাবিক- 

ভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও তিনি বলিলেন যে এগুলিও সমাজের 

ধ্যান ধারণা লইয়াই গড়িয়া উঠা দরকার । তিনি আরও একধাপ অগ্রসর 

হইয়া বলিলেন, বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ” (500191/ | 11117181119) 
হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে । তিনি বলিলেন,_-"ণ18 5011001 15 
৪ 91111011060, 10001060 8170 1061091 10818110980 500180/. বাহিরের 

সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয় সমাজের কিছুটা পার্থক্য থাকা দরকার | বর্তমান 

সমাজজীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে আবর্তসম্কুল। শত সহম্ম অনাচার, 
অবিচার, পাপ ইহার রন্ধে রন্ধে বাসা বাধিয়াছে। ইহা ব্যতীত, বাস্তব 
সমাজে ধন, জন, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি লইয়া কতই না বিভেদ! এই কারণেই 

বিদ্যালয়-সমাজকে এই সকলের উর্ধ্বে থাকিতে হইবে, অন্যথায় ভাবীকালের 

সমাজকে সুন্দর ও সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিতে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা কোন 
কাজেই আসিবে না। স্বতরাং বিদ্যালয়-সমাজকে হইতে হইবে--সমাজের 

একটি সরল, বিশ্তদ্ধ ও মাঞ্জিত প্রতিরূপ মাত্র । 

ডিউইর এই অমূল্য গ্রস্থের আক্ষরিক অস্থবাদ করিতে গিয়া লেখক শ্রীযুক্ত 



ছয় 

সৌরীন্ত্রনাথ রায় মহাশয় বথেষ্ট পরিশ্রম, ধৈর্য, সাহদ ও প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন। যে সকল পাঠকেরা ইংরাজী ভাষার উপধুক্ত জ্ঞানের অভাবে 
( বর্তমানে ধাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী ) এই বিরাট ও মহৎ গ্রন্থের স্বাদ 

আন্বাদনে বঞ্চিত” আশ1| করি, তীহাদের নিকট এবং অন্ত সকলের নিকটও 

এই অন্গবাদ সাহিত্য বথেষ্ট সমাদরের সহিত গৃহীত হইবে । 

ইহা ব্যতীত, বাংলা সাহিত্যের অন্থবাদ শাখাতেও এই গ্রন্থ, আশা করি, 

একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনের মধাদ| লাভ করিবে । ইতরাজীর নাটক, 
উপস্ঠাস, ছোটগল্প ইত্যাদি বিয়ক গ্রন্থের বাংলা ভাষায় বহু অনুবাদ হইলেও 

বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রস্ত সমূহ্রে এখনও পধস্ত সেবপ উল্লেখযোগ্য 

কোন অঙ্থবাদ প্রকাশিত হয় নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয না। 

মামার বিশ্বাস, লেথকের প্রচেষ্টা « একান্তিকত। অবশ্যই পাঠকবর্গের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে, এবং এই গ্রন্থ জন্ ডিউই সম্বন্ধে বাংলা 

দেশের শিক্ষক, শিক্ষার ও শিক্ষা্গরাগীদের আরও মধিক সচেতন করিয়া তুলিতে 

সক্ষম হইবে। 

কে. কে. মুখাজি 
প্রফেসর আযনড্ হেড্ অব্ দি ডিপার্টমেন্ট 

অব্ এডুকেশন্ ও ডীন্ অব্ দি ফ্যাকাল্টি 

অব্ এডুকেশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

১৩৫৮ 



্ন্থকাব্রের ভূমিক। 

গণতান্ত্রিক সমাজ যে ধারণাবলীর ইঙ্গিত আনে, তার অন্ুসন্ধান ও 

বর্ণনা করার পরে শিক্ষা! অভিযানের সমস্যাগুলিতে সেই ধারণাঁবলীকে প্রয়োগ 

করার প্রচেষ্টা নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জনশিক্ষার 
গঠনমূলক উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির যে রূপটি নজরে আসে, এবং প্রাচীন সামাজিক 
অবস্থা-ব্যবস্থার অধীনে জ্ঞান ও নৈতিক বিকাঞ্সের যে সমস্ত তত্ব সুত্রবদ্ধ 

কর! হয়েছিল, পরন্ত যেগুলি এখনকার নামেমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজগুলির 

মধ্যেও সক্রিয় থেকে গণতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ ব্যাহত করছে, 

এই গ্রন্থে সেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের মধ্যেই 

দেখা যাবে যে, এতে যে দর্শনটির বর্ণনা কর। হয়েছে সেটিতে গণতন্ত্রের 

ক্রমবিকাশের সঙ্গে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি, জীববিজ্ঞানের 

প্রগতিমূলক ধারণাবলী এবং শ্রমশিল্লীয় স'গঠনের বিভিন্ন যোগস্ত্র স্থাপন 

করা হয়েছে ; এবং এই সমস্ত পরিস্থিতি বশে শিক্ষার বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতিতে 

যে সকল পরিবতন এসেছে, দর্শনটি তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 

তৎপর রয়েছে । 

শিক্ষক কলেজের ডক্টর গুডসেলের কাছে তার সমালোচনার জন্য আমি 

কৃতজ্ঞ; এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক কিল্প্যাট্রিকের সমালোচনা এবং বিষয় 

সমাবেশ সম্বন্ধে উপদেশের জন্য আমি কৃতজ্ঞ; আমি সচ্ছন্দে তার সাহায্য 

নিয়েছি। বহু সমালোচনা ও উপদেশের জন্য আমি মিস্ এল্সি রিপ লির 
কাছেও কৃতজ্ঞ। প্রথমোক্ত ছু'জনের কাছে আমি প্রুফ. দেখার জন্যও 

কৃতজ্ঞ। পর পর অগণিত ক্লাশের বহু শিক্ষার্থীর কাছেও আমি আত্যাস্তিকভাবে 

খণী। 



অনুবাদকের নিবেদন 

গণতন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার যোগস্থত্রের অগভীর ব্যাখ্যা এই যে, যারা নির্বাচন 

করেন তারা যদি শিক্ষিত না হ'ন তাহলে জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার 

সফলকাম হতে পারে না? কিন্তু এর গভীর ব্যাখ্যা এই যে, গণতন্ত্র হ'ল 

আদান-প্রদানমূলক অভিজ্ঞত| স্থত্রে এক রকমের সঙ্ঘবদ্ধ ও সম্প্রসারণশীল 
জীবনযাত্রা-_সম্প্রসারণশীল, কারণ গণতান্ত্রিক গুণ সেই সমাজেরই প্রয়োজন 

যারা “সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে উন্নতিগামী হতে থাকে, এবং যার্দের সাথে 
অন্ত যে সব সমাজ তাদের রাঁতিনীতির সংরক্ষণের প্রতিই লক্ষ্য রাখে 

তাদের পার্থক্য থাকে” (এই গ্রন্থে )। অভিজ্ঞতা শব্দটিকে প্রচলিত ও 

ব্যাপক অর্থে বাবহার কর! হল। 

সমাজে নবাগতদের ক্রমবর্ধমান অন্তর্ভুক্তির ফলে একদিকে যেমন বিচিত্র 

ব্যক্তিগত মেধা ও সামর্থ্য দেখা দেয়, অন্যদিকে তেমনি জীবিকার ক্রমবর্ধমান 

চাপের ফলে নানাবিধ অন্থধাবনও দেখ! দেয়। ফলে অভিজ্ঞতা বাড়তে 
ও বদলাতে থাকে। সেই সঙ্গে সমষ্টিগত আদান-প্রদান এবং জীবনযাত্রার 

গুণ ও মানও বদলাতে ও বাড়তে থাকে । ব্যক্তিগত সামর্ঘ্যের বিকাশ 

এবং সমষ্টিগত আদান-প্রদান স্থত্রে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করাই গণতান্ত্রিক 
সমাজের দু'টি বিশিষ্ট গুণ। এরূপ সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাকে তার প্রতি- 

পাল্যদের মধ্যে এই ু"টি গুণেরই বিকাশ সাধন করাতে হয়। 

জন্ ডিউই প্রয়োগবাদী দার্শনিক | দর্শনে প্রয়োগবাদের অর্থ এই যে, 

কোনো ধারণার যথার্থতাকে সেটির ব্যবহারিক মূল্য বা কার্ধকরতা দিয়ে 

পরীক্ষা করতে হবে-_ফলাতে হবে। তীর দর্শনে “গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের 

সঙ্গে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষমূলক পদ্ধতি, জীববিজ্ঞানের প্রগতিমূলক ধারণা- 
বলী এবং শ্রমশিল্ীয় সংগঠনের ধোগন্থত্র স্থাপন করা হয়েছে” (গ্রন্থকারের 



নয় 

ভূমিকা এবং ৪৩৭-৪৪০ পৃঃ)। উল্লিখিত যোগস্থত্রাদির মৃূলকথা “নিরব- 
চ্ছিন্নতা”। তার শিক্ষাব্যবস্থাতেও নিরবচ্ছিন্নতার ধারণাটি পরিস্ফৃট। 
“আমাদের তত্বটি নিরবচ্ছিন্নতাকে স্বীকৃতি দেয়। অন্য তত্ব ক'টি কোনো 

মৌলিক বিভাজন, বিচ্ছেদ ও বিরোধাভাসের উল্লেখ বা ইঙ্গিত করে। 
কারিগরি ভাষায় এদের দ্ৈতবাদ বল! হয়। যে স্থকঠিন.ও সুদৃঢ় প্রাচীর 
বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এবং একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীকে চিহ্নিত 

করে তার মধ্যেই আমরা এই ভাগবিভাগের উত্পত্তি দেখেছি-:1 এ 

সব প্রতিবন্ধকের অর্থ দীড়ায় স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত আদান-প্রদানের অভাব” 

(এই গ্রন্থে, ৪৩৩পৃঃ ) | নিরবচ্ছিন্নতার ধারণা নুন নয়। তবে প্রয়োগবাদী 

দার্শনিকের নিরবচ্ছিন্নত| স্থানও কাল নিবিশেষে জগৎ ও জীবনের গতি- 
প্রগতির সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত। নিমের তিনটি উদ্ধৃতিতে নিরবচ্ছিন্নতার 

অর্থব্যাপকতা আরও স্পষ্টরূপে দেখ! যাবে। এর প্রথমটি ব্যক্তি ও সমাজ 
প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়টি বিজ্ঞান ও সমাজ প্রসঙ্গে, এবং তৃতীয়টি প্ররুতি, ব্যক্তি, 

সমাজ ও শিক্ষাকে জড়িয়ে £ 

(১) “সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমাষ্টর সুখে বাষটির সখ, সমষ্টি 

ছাড়িয়৷ ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত 
সমঠ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তার স্থখে সখ, ছুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়। শনৈঃ 

অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, এর ব্যতিক্রমে মৃত্যু 
পালনে অমরত্ব” (স্বামী বিবেকানন্দ £ বর্তমান ভারত, ৩০ পৃঃ )। 

(২) “কিন্তু বিজ্ঞান যে ধরনে সমাজকে প্রভাবিত করে তা কেবল 

বৈষয়িক নয়। দার্শনিক ও রাষ্ট্রীয়, ধমীয় ও শিল্পীয়, অন্যান্য সকল মানবীন়্ 
চিন্তা ও কর্মের উপরেও বিজ্ঞানের ধারণাবলীর গভীর প্রভাব থাকে । 

বিজ্ঞানের ধারণাবলী কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক যুক্তির সহজ ফলটিই 
নয়: প্রথমে, পূর্বকালীন সামাজিক ও বৌদ্ধিক পশ্চাদ্ভূমি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
মধ্যে দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে, এবং অনেক সময় কেবল আংশিক রূপান্তরিত 

হয়ে, যাঁকিছু আসে বিজ্ঞানের ধারণাবলী তার থেকেই আহত হয়। 
নিউটন্ আবিষ্কৃত বিশ্ব-প্রাকতিক নিয়মটির ধারণার ক্ষেত্রে এইবূপই হয়েছিল; 

সে ধারণাটি কোনো গ্রতৃত্ববাঞ্ক সরকারের স্থানে বিধানসম্বত সরকার 



দশ 

গঠনের প্রতিবিম্ব ছিল; কিম্বা ডারউইন আবিষ্কৃত অভিব্যক্তিবাদের 
প্রাক্কৃতিক নির্বাচন ও “স্থিতির সংগ্রাম” তত্বের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল, 

এ ধারণাটি চরম পুঁজিবাদী যুগের অবাধ প্রতিছন্দিতার গ্রতিবিষ্ব ছিল। 
কিন্3যঘদিও এই. ধারণীবলী পূর্ববর্তী সমাজ কাঠামোর থেকেই জাগে, 
এর! একবার বিজ্ঞানে এলে এবং বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হলে, নব বলে বলীয়ান ও 

রূপান্তরিত হয়ে সামাজিক প্রথাকে বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি দেয়, এযারিস্টোটেলের 
বিশ্বচিত্র থেকে আরম্ভ করে ইতিহাসে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত মেলে” (বার্ণ্যাল, 
জে, ডি, : সাইন্স্ ইন্ হিস্টরি, ৮৭৬ পৃঃ)। 

(৩) “জীবনবিকাশ তত্ব এই দর্শনেরই সাক্ষ্য দেয়-_দেখিয়ে দেয় ষে, 
মান্নষ বহিঃপ্রৃতির সঙ্গেই নিরবচ্ছিন্নরূপে চলমান, সে বার থেকে প্রকৃতির 

মধ্যে ঢুকে পড়েনি। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি দেখিয়ে দেয় 

যে, সামাজিক প্রয়োগের স্বার্থে বস্ত নিয়ে কাজ করার ফলে যে সব ধারণা 

আসে সেই সব ধারণ! অন্ক্যায়ী ভৌত শক্তিপুঞ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা 
থেকেই জ্ঞান আসে ।.."সযাজ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপ__ 

ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বলিত বিগ্ভ| - দেখিয়ে দেয় যে, 

সামাজিক প্রশ্নগুলির সঙ্গে বুদ্ধিমানের মতো সেই মাত্রাতেই যোঝা যায় 

ষে মাত্রায় আমরা তথ্য সংগ্রহ, অন্থমান গঠন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের পন্থা 
অনুযায়ী এই অন্থুমানকে কার্যত পরীক্ষা করি, এবং যে মাত্রায় আমরা 

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের কারিগরি জ্ঞানকে সমাজ-কল্যাণের উন্নতিবিধান 

কল্পে কাজে লাগাই ।...শিক্ষাব্যবস্থার উচিত কাজ হল, বিভিন্ন প্রাকৃতিক 

বিজ্ঞান এবং ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্বলিত বিভিন্ন 

মানবিক বিষয়কে আড়াআড়ি রেখে উভয়বিধ পাঠকেই সমৃদ্ধ করা" 

( এই গ্রন্থে, ৩৭১-৩৭২ পৃঃ )। 

স্প্ই বোঝা যায় যে, নিরবচ্ছিন্নতার ধারণাটি সক্রিয় এবং সদর্থক। 

এটি দূর দূর বিষয়ের মধ্যে যোগন্দত্র আবিষ্ধার করার আবেদন জানিয়ে 

প্রাসঙ্গিক অতীতাহ্ুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরাক্ষায় 

প্ররোচিত করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষালন্ধ তথ্যাবলী মূর্ত অভিজ্ঞতা হয়ে দাড়ায়। 

অভিজ্ঞতায় চিস্তনের প্রয়োগ দ্বার। অভিজ্ঞতার উপাদানগুলির যোগস্থত্রাদি 



এগায়ো 

আবিষ্কৃত হয়। অভিজ্ঞতা ও যোগহ্ত্রাদিকে বিমূর্ত ও সামান্ঠীরত করে 
যা পাওয়া যায় তাই জ্ঞান। এরূপ জ্ঞানের ধর্ম হ'ল কোনো একটি অভি- 
জ্রতাকে আর একটি অভিজ্ঞতার মধ্যে স্বচ্ছন্দরূপে প্রাপ্তব্য করা” (এই 

গ্রন্থে)। এপ জ্ঞান যেমনই সক্রিয় তেমনই নিরস্তর আবিষ্কার, প্রয়োগ ও 
বিকাশধর্মী। “ 

এই গ্রন্থের প্রাককথনে” কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ-প্রধান 

এবং বিভাগীঘ্ পরিচালক অধ্যাপক কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই 
অন্গবাদের মূল গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের আপেক্ষিক মূল্যায়ন করেছেন । 

শিক্ষাতত্ব ও শিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে তিনি একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ । 

প্রাককথনে তিনি লিখেছেন, “তীহার (ডিউইর ) রচিত গ্রস্থগুলির মধ্যে 

গণতন্ত্র ও শিক্ষা”-..নামক পুস্তকথানিই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে সর্বজন 

স্বীরূতি লাভ করিয়াছে ।” তিনি আরও লিখেছেন, “...সর্বদেশের আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থায় জন্ ডিউইর শিক্ষানীতি ও দার্শনিক চিন্তাধারা গৃহীত 

হইতেছে ।” আমি স্বীকার করছি যে, এই অনুবাদের পাুলিপি শেষ 
হওয়ার পরেও আমার এ ছুটি কথা জানা ছিল না। মূল ইংরাজি গ্রন্থে 
প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়ের, জীবিকা ও সংস্কৃতির, বৃত্তি ও তত্বের অপূর্ব, 
আমার জ্ঞানে অভূতপূর্ব, সমন্বয় দেখেই আমি এর অন্বাদে প্রবৃত্ত হয়েছি । 

এবং তার প্রথম উৎস ছিল গ্রন্থকারের বক্তব্যকে অধিকতর স্থসঙ্গতরূপে 

হৃদয়ঙ্গম করার প্রবল আগ্রহ । ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি কথা মনে এসে এই 

সঙ্বল্পকে দৃঢ় করেছে। সেগুলি এইরূপ ; 
(১) এই গ্রন্থে বণিত প্রাচীন এঁতিহিক ভাবধারার সঙ্গে আমাদের 

সমাজের কোনো কোনো সনাতন প্রথার বিন্ময়কর সাদৃশ্ দেখা যায় (এই 
গ্রন্থের ১১৭-১১৮ পৃঃ ॥ ৩২৯-৩৩২পৃঃ ; ৩৪২-৩৪৭ প: ভ্রষ্টব্য )। 

(২) এই গ্রন্থে যে শিক্ষা সমস্যাটি তুলে ধরা হয়েছে সেটি ষেন 

আমাদেরই বর্তমান শিক্ষাসমন্তা। £ “বর্তমানে যদি শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের 

বিশেষ প্রয়োজনবোধ হয়ে থাকে, যদি এই প্রয়োজনবোধ চিরাচরিত 

দার্শনিক তন্ত্রগুলির পুনবিবেচনাকে ত্বরান্বিত করে থাকে, তার কারণ হুল, 

বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শ্রমশিল্পীয় বিপ্লব এবং গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে 



বায়ে! 

জীবনের সর্বব্যাপী পরিবর্তন” (৪৩০ পূঃ)। বাঞ্চিত পরিবর্তনের স্বরূপটিও 
ষেন পরোক্ষভাবে এই কথার মধ্যে নিহিত রয়েছে : “যে সমাজ অমশিল্পীয় 

অন্্ধাবনে ব্যাপৃত হয়েছে, ব্যবসাবাণিজ্য সক্রিয় হয়েছে, তারা জীবনের 

প্রয়োজন ও সম্ভাবনাদির যে রূপটি দেখবে, উচ্চমানের লৌন্দ্ধবোধীয় 
কৃষ্টিসম্পন্ন আর একটি দেশ, প্রাকৃতিক শক্তিপুগ্তকে যন্ত্রকৌশলী তহবিলে 

পরিণত করার প্রচেষ্টা যার্দের খুব কমই আছে, তার! তার সে রূপটি 
দেখবে না” ( ৪২৬ পৃঃ )। 

(৩) মহাত্মা গান্ধী ৩ রাষ্্রপতি জাকির হোসেন প্রমুখ “নয়া তালিমের" 
শিক্ষাব্যবস্থার, বিশেষ করে গান্ধীজির প্রথম শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে, জন 

ডিউইর শ্িক্ষাচিস্তার মূলগত সাদৃশ্য দেখা যায় (এই গ্রন্থের পঞ্চদশ 
অধ্যায়, ২৫৪-২৭০পৃঃ দষ্টব্য )। পক্ষান্তরে সে ব্যবস্থার পেছনে তাত্বিক 

সমর্থন ও সরকারী উদ্যোগ থাক সত্বেও সেটি যে কেন সফল হয়নি, এবং 

“বেসিক স্কুলের” গোড়ার গলদ কোথায় তার খবরও পাওয়া যায় এই গ্রন্থের 

ব্রয়োবিংশ, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে। ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের গাদা- 

গাদি করে বা নতুন ধরনের বিদ্যালয় করে বর্তমান ব্যর্থতার প্রতিকার- 
চেষ্টার সমালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মৌলিক প্রশ্নটি দেখা যাবে, ৩২১-৩২৪ পৃষ্টায়। 

(৪) রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিও এই অন্থবাদে উৎসাহ যুগিয়েছে : 

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় 

শিক্ষাম্োতকে বিশ্ববিদ্ার সমুদ্র পর্যস্ত নিয়ে চলুন-_দেশের সহশ্র সহশ্র মন 

মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সপ্তীবনী ধারার 

স্পর্শে বেচে উঠুক; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা 
দূর হোক; বিগ্যাবিতরণের অন্পসন্্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের 

আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক” ( রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষা, ৩২৬ পৃঃ )। 
ডিউইর শিক্ষাব্যবস্থায় বিকাশের মূলনীতি নিম্নলিখিত বাক্যে কেন্দ্রীভূত £ 

“যখন তরুণেরা কোনো সমাজভিত্তিক ও ব্যবহারিক কর্মতত্পর নিয়োজন 

নিয়ে শিক্ষা আরম্ভ করে, এবং বৃহত্তর অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদত্ত 

ধারণা ও তথ্যাবলী তরুণদের অধিকতর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে আত্মীকৃত 

হয়ে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও নিয়মের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত 



তেরো 

সুক্ষ্টি লাভ করার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখনই নদর্থক মূলনীতি 
বজায় থাকে” (এই গ্রন্থে, ২৫৩ পৃঃ)। (আরও দেখুন, ৪৬৫-৪৬৬ পৃঃ) 

এই অহ্থবাদে সাহিত্য সংসদের ইংরাজি-বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা অভিধান 
এবং চলস্তিক! ব্যবহার করা হয়েছে। পারিভাষিক শব্দও "এদের থেকেই 

নেওয়া হয়েছে । কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের বদলে অন্ত শব্দ নেওয়া হয়েছে । 

এর মধ্যে আছে ভূতাপেক্ষ'র বদলে অতীতানুসন্ধানী, প্রতিন্তাসের বদলে 

ভঙ্গি বা দৃগভঙ্গি, আবিষ্কারের অন্যতম অর্থে উদ্ঘাটন্, অশ্মিতার বদলে 

ব্যক্তিত্ব, তত্বের অন্যতম অর্থে মূলনীতি, সংপ্রতুক্ষ'র বদলে সম্বোধি। 

কয়েকটি নতুন বাক্যাংশ প্রয়োগ করা হয়েছে । এর মধ্যে আছে, শেখা 
গ্রসঙ্গে “চেষ্টা ও ত্রুটি পদ্ধতি”, শেখানো প্রসঙ্গে “ঝোল-রসই পদ্ধতি” রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান প্রসঙ্গে “প্রতিরোধ-প্রতিযান তত্ব” শারীরবৃত্ব-প্রসঙ্গে “সংজ্ঞাবহ ও 

ক্রিয়াবাহী অঙ্গ” এবং সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞান প্রসঙ্গে “সংজ্ঞাবহ বেদন ও 

ক্রিয়াবাহী প্রতিবেদন ।” পুস্তকের শেষাংশের অন্ক্রমণীতে এদের খোজ 

মিলবে । 

বিশ্বভারতী বিশ্ববিষ্ভালয়ের শিক্ষাবিভাগের অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধরাম 
চক্রবর্তী মহাশয় প্রচুর ধের্য সহকারে এই অস্থবাদের পাঙুলিপি সংশোধন 
করেছেন। এ জন্য আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কলিকাত। বিশ্ববিছ্ঠালয়ের 

“প্রফোর আযান্ড হেড. অব. দ্রি ভিপারটমেণ্ট অব. এডুকেশন ও ডীন্ অবৃ 
দি ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন” কে. কে. মুখাজি মহাশয় তার বিঘজ্জন হলভ 

প্রাককথন্ দিয়ে এই অন্ুবাদকে সমৃদ্ধ ও অলংকৃত করেছেন। তিনি এর 
পক্ষে স্বাগত ভাষণও দিয়েছেন | আমি নতশিরে তাকে প্রণতি জানাই । 

শ্রীসৌরীন্ত্রনাথ রায় 





গণতন্ত্র ভ শিষ্ঞা 





চা 
প্রথম অধ্যায় 

জীবনে শিক্ষার অপরিহার্যতা : 

প্রবহণের মাধ্যমে জীবনের নবীকরণ 

শিক্ষা ও মাদান প্রদান 

বিধিবদ্ধ শিক্ষার স্থান 

সারাংশ 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

শিক্ষার সামাজিক রূপ ও প্রক্রিয়া : 

পরিবেশের স্বরূপ ও অর্থ 

সামাজিক পরিবেশ 

শিক্ষাদাতারূপে সমাজ*মাধাম 

বিশিষ্ট পরিবেশরূপে বিদ্যালয় 

সারাংশ 

তৃতীয় অধ্যায় 

নির্দেশরূপে শিক্ষা : 

নির্দেশকরূপে পরিবেশ 

সামাজিক নিদেশকরূপের ধরন 

অন্গকরণ ও সমাজ মনম্তত্ব রর 

শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি প্রয়োগ রী 

সারাংশ 

১২ 

১৩ 

১ 

৪ 

চি 

৩০ 

৩৪ 

৪৩ 

৪৮ 

৫২ 



চতুর্থ অধ্যায় 

ক্রমবিকাশরূপে শিক্ষা £ 

ক্রমবিকাঁশের শর্তাবলী রী ৫৫ 

ক্রমবিকাশের অভিবাক্তিরপে অভ্যাস রে ৬০ 

বিকাশধর্ম ধারণার শিক্ষাগত সংশ্লিষ্টতা ৬৫ 

সারাংশ *** ৬৯ 

পঞ্চম অধ্যায় 

প্রস্ততি, আত্মবিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃংখলা ঃ 

্রস্তুতিরূপে শিক্ষা! ্ রা 

আত্মবিকীশরূপে শিক্ষা -* ৭৩ 

ধী-শক্তিনিচয়ের প্রশিক্ষণরূপে শিক্ষা ২1 ৭৮ 

সারাংশ এ ৫ 

ষষ্ঠ অধ্যায় 

শিক্ষার সংরক্ষণশীল ও প্রগতিশীল রূপ : 

গঠনরূপে শিক্ষা টি ৯০ 

শিক্ষার পুনরাবৃত্ত ও অতীতাহুসন্ধানী রূপ . ৯৩ 

পুনর্গঠনরূপে শিক্ষা 5, ৯৯ 

সারাংশ রা ১০৩ 

সপ্তম অধ্যায় 

শিক্ষার গণতান্ত্রিক স্বরূপ : 

মানবীয় সহাবস্থানের লক্ষণা --, ১০৪ 

গণতান্ত্রিক আদশ --* ১১২ 

প্রযাটোবাদী শিক্ষাদদর্শন 5০, ১১৪ 

অষ্টাদশ শতকের ব্যক্তিবাদী আদর্শ :** ১১৮ 

শিক্ষার জাতীয় ও সামাজিক রূপ রর ১২১ 

লারাংশ ৮ ০, ১২৮ 



অষ্টম অধ্যায় 

শিক্ষাতত্বে লক্ষ্য সন্ধান : 

একটা লক্ষ্যের স্বরূপ নির্ণয় ... ১৩০ 

শুভ উদ্দেশ্যের নির্ণায়ক ৮০, ১৩৫ 

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ বই ১৩৪ 

সারাংশ ০" ১৪৪ 

নবম অধ্যায় 

লক্ষ্য হিসাবে স্বাভাবিক বিকাশ ও সামাজিক কৃতিত্বের স্থান : 

লক্ষ্য সরবরাহে প্রকৃতি ১০. ১৪৬ 

লক্ষ্যরূপে সামাজিক কৃতিত্ব '-* ১৫৫ 

লক্ষরূপে কুটি নন ১৫৯ 

সারাংশ ০" ১৬২ 

দশ্শম অধ্যায় 

স্বার্থবোধ ও শৃংখল! : 

শব্দার্থ '-- ১৬৩ 

শিক্ষায় হ্বার্থবোধ ধারণার গুরুত্ব রি ১৭১ 

প্রশ্নটির কয়েকটি সামাজিক দৃষ্টিকোণ রঃ ১৭৭ 

সারাংশ *-* ১৮১ 

একাদশ অধ্যায় 

অভিজ্ঞতা! ও চিত্তন £ 

অভিজ্ঞতার স্বরূপ "* ১৮২ 

অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্গচিস্তন রি ১৮৯ 

সারাংশ *** ১৯৮ 



দ্বাদশ অধ্যায় 

শিক্ষায় চিন্তন পদ্ধতি : 

সে পদ্ধতির সারমর্ম 

সারাংশ 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 

পদ্ধতির শ্বরূপ ; 

বিষয়বন্ত ও পদ্ধতির একত্ু 

পদ্ধতির সমষ্টিগত ও বাক্তিগত রূপ 

বাষ্টিগত পদ্ধতির গ্রলক্ষণ 

সারাংশ 

চতুর্দশ অধ্যায় 

« বিষয়-বস্তর ত্বরূপ £ 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিষয়বন্ত 

শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়-বস্তর সম্প্রসারণীকরণ 

বিজ্ঞান বা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান 

বিষয়-বস্তর সামাজিক রূপ 

সারাংশ 

পঞ্চদশ অধ্যায় 

পাঠক্রমে খেলাধূলা ও কাজকর্ম ; 

শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রি নিয়োজনের স্থান 

প্রার্থব্য বিভিন্ন নিয়োজন 

কাজকর্ম ও খেলাধূলা 

সারাংশ 

২০৪০ 

২৯৫ 

২১৬ 

২২৩ 

২২৭ 

২৩৬ 

২৩৭ 

২৪২ 

৫১ 

২৫৩ 

২৫৪ 

২৫৬ 

২৬৫ 

২৬৪ 



ষোড়শ অধ্যায় 

ভূগোল ও ইতিহাসের বিশিষ্টতা : 

প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপের অর্থব্যাপকতা 

ইতিহাস ও ভূগোলের অনুপূরক রূপ 
ইতিহাস ও বর্তমান সমাজজীবন 

সারাংশ 

সপ্তদশ অধ্যায় 

পাঠক্রমে বিজ্ঞান £ 

যুকিতাত্বিক ও মনস্তাত্বিক বিষয় 

বিজ্ঞান ও সমাজ-প্রগতি 

শিক্ষায় গ্রকৃতিবাদ ও মানবতাবাদ 

সারাংশ 

অষ্টাদশ অধ্যায় 

শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ : 

কুম্পষ্ট উপলব্ধি বা মূল্যাবধারণের স্বরূপ 

বিবিধ পাঠ্য বিষয়ের মূল্যায়ন 

বিভিন্ন মূল্যবোধের পৃথকীকরণ ও সংগঠন 

সারাংশ 

উনবিংশ অধ্যায় 

শ্রম ও বিশ্রাম : 

বিরোধ উৎস 

বর্তমান পরিস্থিতি 

সারাংশ 

২৭১ 

৭৫ 

২৮০ 

৮৫ 

খ্প্৬ে 

৯২ 

২৭৯৮ 

৩৩২ 

৩১১ 

৩১৭ 

৩২৫ 

৩২৭ 

৩৩২ 

৩৪০ 



বিংশ অধ্যায় 

বুদ্ধিগম্য ও ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয় £ 

অভিজ্ঞত। ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিরোধ রঃ ৩৪২ 

অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আধুনিক তত্ব নু ৩৪৭ 

পরীক্ষ। নিরীক্ষায় অভিজ্ঞতা , ৩৫৩ 

সারাংশ | ৩৫৪৯ 

একবিংশ অধ্যায় 

প্রাকততিক ও সামাজিক পাঠ্য বিষয় £ 'গ্রকৃতিবাদ ও মানবতা বাদ : 

মানবতাবাদী পাঠ্যর এতিহাসিক পটভূমিকা : ৩৬১ 
ভৌত প্ররুতি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আগ্রহ . ৩৬৬ 

বর্তমান শিক্ষাসম্যা রঃ তার 

সারাংশ ”*" ৩৭৭ 

দ্বাবিংশ অধ্যায় 

ব্যক্তি ও জগৎ £ 

মনের অবিমিশ্র ব্যক্তিগত রূপ :71 ৩৭৯ 

পুনর্গঠনের সংঘটকরূপে প্রাতিন্বিক মন -ত, ৩৮২ 

শিক্ষাগত গ্রতিরূপ ৮ ৩৯১ 

সারাংশ 8 ৩৯৭ 

ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 

শিক্ষার বৃত্তিগত রূপ : 

বৃত্তির অর্থ *. ৩৯৯ 

শিক্ষায় বৃত্তিমূলক লক্ষ্যাদির স্থান ৪০১ 
বর্তমানকালের সম্পদ ও বিপদ -*" ৪০৬ 

সারাংশ ৮. ৪১৫ 



ততুবিংশ অধ্যায় 

শিক্ষা দর্শন 

সমীক্ষ। 

দর্শনের স্বরূপ 

সারাংশ 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় 

জ্ঞানের তত্বাবলী £ 

নিরবচ্ছিন্নতা বনাম দ্বৈতবাদ 

পদ্ধতি সম্বন্ধীয় মতবাদ 

সারাংশ 

ষড়বিংশ অধ্যায় 

নীতি-তত্বাবলী : 

অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ 

কতব্য ও স্বার্থবোধের বিরোধ 

বুদ্ধি ও চরিত্র 

সমাজ ও নীতি 

সারাংশ 

৪১৮ 

৪২৯ 

৪৩১ 

৪৩২ 

৪৪১ 

৪৪৭ 

8৪৭৯ 

8৫৪ 

৪৫৯ 

৪৬৩ 

৪৬৭ 





“জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত*হইতে অপরিচিতের 
দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। *% *% &% 

যাহা পরিচিত, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ষথার্থরপে আয়ত্ত করিতে 

শিখিলে, তবে যাহা অপ্রত্যক্গ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ 

করিবার শক্তি জন্মে ।” 

১৩৫৮ রবীন্দ্রনাথ 





শিক্ষা দর্শনের সংক্ষিপ্ত ধার 
প্রথম অধ্যায় 

জীবনে শিক্ষার অপরিহার্ষত। 

১। প্রবহণের মাধ্যমে জীবনের নবীকরণ 
ষ্ঠ 

জড় ও জীবনের মধ্যে সর্বাধিক লক্ষণীয় পার্থক্য হ'ল এই যে, জীবন 
নবীকরণের মাধ্যমে নিজ সত্তা বজায় রাখে। পাথরে ঘ! দিলে প্রতিরোধ 

আসে। কিন্তু যদি তার প্রতিরোধ-শক্তি ঘাঁমারার শক্তি থেকে বেশী হয়, 

তা হলে লেটি বাহৃত:ঃ অপরিবন্তিত থাকে । অন্যথায়, তা টুকরো! টুকরো 
হয়ে ভেঙে যায়। পাথর কখনে! সে রকমের প্রতিক্রিয়া করতে চেষ্টা করে 

না, যাতে করে সে আঘাতের বিরুদ্ধে নিজের সত্তা বজায় রাখতে পারে। 

আর এ. আঘাতকে তার স্থিতিশীল সহায়ক উপাদানে পরিণত করার চেষ্টার 

তো কথাই ওঠে না। অন্যদিকে একটি জীবন-সত্া কোনো এক বৃহত্তর 
শক্তির প্রভাবে সহজে নিশ্পেষিত হওয়া সত্বেও, সে এ শক্তিকে নিজের 

অধিকতর স্থায়িত্ব উপায়রূপে পরিবন্তিত করতে চেষ্টার ত্রটি করে না। তা 

.না করতে পারলে, সে কেবল খণ্ডে খণ্ডেই বিভক্ত হয় না, পরস্ত জীবন-বস্ত 

হিসাবে তার সত্তাই লোপ পায়। অন্তত: উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই 
কথাই খাটে । 

জ্কীরুন আজীবন পারিপাশ্থিক শক্তিপুগ্তকে নিজ স্বার্থে প্রয়োগ করতে 

সংগ্রাম করে। সে, জল, মাটি, আলে! ও বাতাস, তার ব্যবহারে লাগায়। 

এর অর্থ এই যে, সে এইজিনিসগুলোকে নিজের সংরক্ষণের অবলম্বনরূপে 
পরিবর্তিত করে। একটি জীবন-সত্বা' যতোদ্দিন ধরে বাড়তে থাকে 
ততোদিনই সে পারিপাশ্বিক অবস্থাকে কাজে লাগায়। এবং তার জন্ত ষে, 

পরিমাণ শক্তি সে খরচ করে, মে খরচের তুলনায়, অনেক ৭ বেশী শক্তি, সে 
তার জমার .ঘরে সঞ্চিত করে। ফলে সে পুষ্টিলাভ করে। নিয়ন্ত্রণ করাকে 

এই অর্থে ধরলে আমরা বলতে.পারি যে, যে শ্তিপুঞ্জ অন্য অবস্থায় একটি 



২ শিক্ষা দর্শন 

জীবনকে নি:শেষ করে ফেলত, জীবনের গতিশীল সক্রিয়তা বজায় রাখার জন্য 
যা-কিছুই সেই শক্তিপুঞ্কে নিজের ক্ষমতার বশবতাঁ করে এবং নিয়ন্ত্রিত 
করে, তাই হ'ল জীবিত-সত্তা। স্থতরাং জীবন হ'ল, পারিপার্থিকের উপরে 
ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্ম-নবীকরণ । 

উচ্চতর প্রাণীদের পক্ষে এই প্রণালীকে অনির্দিষ্ট কাল পর্যস্ত বজায় রাখা 
সম্ভবপর হয় না। কিছুকাল পরে তার! হার মানে,_মরে যায়। একটি 

জীবন অনির্দিষ্ট কাল ধরে আত্ম-নবীকরণের গুরুভার বহনে অসমর্থ। কিন্তু 

জীবন-প্রবাহ কোনো একটি বিশেষ জীবনের দীর্ঘস্থায়িত্বের উপর নির্ভর 
করে না। অন্ঠান্য প্রকারের জীবন-প্রজনন অবিচ্ছেদ্য ধারীয় চলতে থাকে । 

যদিও ভূ-বিগ্ভা বলে ঘে শুধু ব্যট্টিই নয়, একটি গোটা সমষ্টিও বিলোপ হয়ে 
যায়, তবুও জীবনধারা ক্রমাগতই জটিল থেকে জটিলতর আকারে পরিবতিত 
হয়ে চলতে থাকে । ঘে সব বাধাবিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে 

কোনো কোনে প্রজাতি যেমন একদিকে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তেমনি সেই 

সব বাধাবিত্বকেই কাজে লাগানোর উপযুক্ত অধিকতর উন্নত ধরনের 
আকৃতিসম্পন্পন জীবের উদ্ভব হু'ল। জীবনের নিরবচ্ছিন্নতার অর্থ হ'ল, 

জীবিত-সত্তার প্রয়োজনে পারিপান্থিকের নিরস্তর অভিযোজন । 
এতক্ষণ আমরা জীবনের নিয়তম পর্যায়ের কথা,_জীবনের ভূত-বস্তবর 

কথা বলেছি। কিন্তু আময়া জীবন শব্দটি প্রয়োগ করি অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ 
ক্ষেত্র নির্দেশ করতে, ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত উভয় ক্ষেত্রেই । আমরা 

যখন “লিঙ্কনের জীবনী” নামক গ্রন্থখানি দেখি, তখন তার মধ্যে দেহ-তত্বের 

অবতারণা দেখবার আশা করি না, আশা করি পূর্ববর্তী সামাজিক অবস্থা, 
তার বাল্যাবস্থার পারিপার্থিকের বর্ণনা দেখবার ; তার পরিবারের বিভিন্ন 

ব্যবস্থা ও কর্ম-জীবন; তার চরিত্রের ক্রমবিকাশের অন্তর্গত প্রধান প্রধান 

অন্থকাহিনী, তার সুচিহ্নিত সংগ্রাম ও কৃতকার্ধতা। দ্রেখবার আশা করি, 

ব্যক্তি হিসাবে লিঙ্কনের নান! আশা, রুচি, আনন্দ ও রেশ। ঠিক এই 

ভাবেই আমরা বর্ণনা করি একটি আদিম সমাজের কথা, _এথেন্সের 
জনগণের কথা, আমেরিকার জাতীয় অধিবাসীদের কখা ইত্যাদি। “জীবনী” 

শবটির ব্যাণ্ডির মধ্যে এসে পড়ে নানাবিধ রীতিনীতি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, 
বিশ্বাস, জয়-পরাজয়, অবসর-বিনোদন, বৃত্তি _সব কিছুই । 



জীবনে শিক্ষার অপরিহার্ষতা ৩ 

অভিজ্ঞতা শবটিকেও আমরা অন্রূপ গৃঢ় অর্থে প্রয়োগ করি এবং 
নবীকরণের-মাধ্যমে-নিরবচ্ছিন্নত নিয়মার্ট, জীবনের নিছক “দৈহিক” অর্থে 

যেরূপ প্রযোজ্য, অভিজ্ঞতার অর্থেও তেমনি । মাহুষের ক্ষেত্রে, দৈহিক 

নবীকরণের সঙ্গে নানাবিধ বিশ্বাস, আদর্শ, আশা, স্থখ,. ছুঃখ, কাজকর্ম 
ও পুনর্গঠন করাও জড়িত থাকে । সমাজ-সম্টির পক্ষে, নবীকরণের মাধ্যমে 

অভিজ্ঞতার অবিরাম গতিশীলতা কথাটি, আক্ষরিকভাবে সত্য। ব্যাপকতম 

অর্থে, শিক্ষাই হল এই সামাজিক গতিশীলতার স্থনির্দিষ্ট মাধ্যম । যেমন আধুনিক 
নগরাঞ্চলে, তেমনি আদিম উপজাতিদের মধ্যে, সমাজ-সমষ্টির প্রতিটি মৌলিক 
সত্তাই জন্মগ্রহণ করে, একটি অনভিজ্ঞ, অপারগ, ভাষাহীন, নীতিজ্ঞানহীন 
অবস্থা নিয়ে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক অংশ, জীবন-অভিজ্ঞতার 

বাহকরূপে, পরিশেষে প্রাণত্যাগ করে । কিন্তু জীবন-প্রবাহ চলতেই থাকে । 
একটি সমাজের সভ্যদের প্রত্যেকেরই জন্ম-মৃত্যু আছে। এই মুখ্য ও 

অকাট্য সত্যই সমাজের সভ্যদের শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্ধতা নির্দেশ করে । 

সমট্টিগত জীবনের একমাত্র বাহক, নবজাত সভ্যদের অপরিণত অবস্থা, 

এবং সমগ্রিগত জ্ঞান ও রীতিনীতির ধারক, বয়স্ক সভ্যদের পরিণত অবস্থার, 

একটা বিশেষ পার্থক্য থাকে। অন্যদিকে, উপযুক্ত পরিমাণ অপরিণত 

সভ্যদের শুধু দৈহিক সংরক্ষণ করলেই চলে না। পরিণত বয়স্ক সভ্যদের 

বিভিন্ন স্বার্থ, উদ্দেশ্ঠ, জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মসংস্থার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাবার 

আবশ্কতাও থাকে । অন্যথায় সমষ্টি তার বৈশিষ্ট্পুর্ণ জীবন হারিয়ে ফেলে। 

এমন কি একটি আদিম উপজাতির ক্ষেত্রেও, অপরিণত লোকদের যদি 

কেবল প্রকৃতির উপরেই ফেলে রাখা হয় তা হ'লে তারা কোনো কালেই 
বড়োদের ক্রিয়াকাণ্ড করার উপযুক্ত হবে না। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে 

সঙ্গে অপরিণত লোকদের প্রাথমিক সামর্থ্য এবং বয়োজ্যেষ্ঠটদের রীতিনীতি 

ও মানদণ্ডের মধ্যের ব্যবধান ক্রমশ:ঃই বাড়তে থাকে । এ রকম অবস্থায় কেবল 

দৈহিক পুষ্টি ও জীবনধারণ করার উপযুক্ত প্রয়োজনগুলি কোনো রকমে 
মেটাবার ক্ষমতাই সমষ্টিগত জীবন পুনর্গঠন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন 
হয়, স্থবিবেচিত প্রচেষ্টা ও চিন্তাশীল প্রযত্বের। যারা জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে 

আসে, নেই নবজাতকদের দল, গোষ্ঠীর বিভিন্ন উদ্দোশ্ত ও আচরণ সম্বন্ধে কেবল 

যে অজ্ই থাকে তা নয়, তারা সেগুলোর প্রীতি সম্পূর্ণ উদাসীনও থাকে । 
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কাজেই তাদিকে এ সব উদ্দেশ্য ও আচররণবিধি জানাতে হয় এবং এ্রগুলির 
গ্রতি তাদের উদ্যোগ এবং অঙ্থরাগও জাগাতে হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা-_একমান্তর 
শিক্ষাই,_এই দীর্ঘ বাবধানের দুই প্রান্ত জুড়ে দিতে পারে । 

একটি জৈবিক প্রাণের মতো, একটি সমাজের প্রাণও প্রবহণ-প্রণালীর 
মাধ্যমেই বজায় থাকে। প্রাচীন এবং নবীনের সঙ্গে কর্ম, চিন্তন ও বোধশক্তি 
প্রভৃতি অভ্যাসগুলির প্রকাশ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমেই এই প্রবহণ সংসাধিত 
হয়। সমাজ থেকে যারা অপসারিত হয়ে যান, তাদের নানাবিধ লক্ষ্য, 
আচরণ, আশা, আকাজ্জ্ণ, মতামত ও ধারণাবলী, সমাজের মধ্যে যারা! আসতে 

থাকেন তাদের কাছে জ্ঞাপন করা না হ'লে সমাজ জীবন্ত থাকে না। ধীরা 
সমাজ পত্তন করেন, তাঁরা ঘদ্দি চিরদিন বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে হয়ত তায়। 
নবজাতকদের শিখিয়ে নিতেন, কিন্তু সে কাজ চলত ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের 
জন্য, সমাজের প্রয়োজনে নয়। এ অবস্থায় শিক্ষা অপরিহার্ধ হয়ে ওঠে । 

যদি কোনো মহামারী একটি সমাজের সকলকেই ধুয়ে মুছে নিয়ে যেত, 
তা হ'লে স্পষ্টতই সে গোষ্ঠী চিরতরে বিলুপ্ত হতো।। যেকোন সমাজের 
প্রতিটি সভ্যের মৃত্যুও মহামারী-আক্রাস্ত একটি গোষ্ঠীর জীবনধারার আকস্মিক 
বিলুপ্তির মতোই স্ুনিশ্চিত। কিন্তু বয়সের ক্রমপর্যায়ে, কিছু লোক ফেষন 
মরে, কিছু লোক তেষন জন্মায়। এ জন্ঘ কর্ম ও কল্পনার প্রবহণ-হথত্রে, 
বস্ত্রর মতোই, সমাজেরও অবিরাম পুনর্বয়ন চলতে থাকে৷ কিন্ত এই নবী- 
করণ স্বয়ংক্রিয় নয়। যদি এই প্রবধহণকে বিশ্তুদ্ধ ও ব্যাপক করার জন্য যত্ব ও 
অম না করা হয়, তাহলে কোনো উন্নত সযাজও প্রথমে বর্ধরতার এবং ক্রমে 
পাশবিকতার গ্তরে নেমে যাবে। বস্তরত:, যানবশিশ্ত এতই অপরিণত ও 
অক্ষম যে, এদের না চালালে, বিপদ-আপদ থেকে এদের রক্ষা না করলে, 
এরা দৈহিক-সত্ব! বজায় রাখার মতো নৃযনতম সামর্ঘ্যও অর্জন করতে পারে না। 
শিনন্তরের বহু প্রাণীর তুলনায় মানবশিশুর সহজাত যোগ্যতা এতই ক্ষীণ 
যে, এমন কি, শুধু ভৌত জীবনটি রক্ষা করার জন্য যে সব প্রয়োজনীয় 
ক্ষমতা থাক দরকার, তাও তাদের শিখিয়ে দিতে হয়। যদি, মাত্র জীবনটি 
রক্ষা করার জন্যেও এ রকমটি করতে হয়, তা হলে কারিগরি কাজ, শিল্প- 
কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য এবং মানব সমাজের নৈতিক কৃতির অস্ক 
মানুষের কত কিছুই না শেখবার দরকার হয় ! 
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২। শিক্ষা ও আদান-প্রদান 

কোনে! মমাজের প্রবহমান স্থিতির জন্য শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের 

আবশ্তকত্তা এত প্রত্যক্ষ যে, মনে হতে পারে যেন আমর! একটি ন্বতঃসিদ্ধ 

সত্যকেই অনাবশ্যক জোর দিয়ে প্রকাশ করছি। কিন্তু শিক্ষা! সম্বন্ধে অযথা 
পণ্ডিতী ও ছকে-বীধা ধারণাগুলো থেকে অব্যাহতি পেতে হলে, এ বিষয়ে 

এভাবে জোর দেওয়ার একটা সার্কতাও আছে। অপরিণতদের ধাতস্থ 

করতে যে সব প্রবহণ-প্রণালীর প্রয়োজন, বিদ্যালয় আসলে তাদেরই অন্যতম । 
কিন্তু তাকেবল একটি প্রণালী ; এবং অন্ান্ প্রবস্থুণ গ্রণালীর তুলনায় এটি 
অপেক্ষাকৃত অগভীর। যখন আমরা শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত অন্যান্য মৌলিক 
ও স্থায়ী পদ্ধতিগুলির অপরিহার্ধত হ্ায়জম করব, কেবল তখনি আমরা 

পণ্ডিত-সমুচিত পদ্ধতিগুলির স্বরূপ নির্দেশ করতে সমর্থ হব। 

সমাজ কেবল প্রবহণ ও যোগাযোগ দ্বারাই” সচল থাকে না, পরস্ধ 

প্রবহণ ও যোগাযোগের “মধ্যেই” তার অবস্থিতি । সমত্ব, সংস্থা এবং সংযোগ, 
_-এই শব কটির মধ্যে আক্ষরিক সম্বন্ধ ছাড়াও, আর একটি গভীর সম্বন্ধের 

ভ্যোতন! রয়েছে । যে সব জিনিসে মানুষের সম-অধিকার আছে, তাই নিয়েই 
মান্য সম্প্রদায়ে বাস করে; এবং আদান-প্রদানই হল সেই পন্থা, যা অবলম্বন 

করে তারা সকলেই সে অধিকার পায়। একটি সমাজ বা সম্প্রদায় গঠন 

করার জন্য যে সব “জিনিসে” লোকের সম-অধিকার থাক! দরকার তাহ'ল 

--লক্্য, বিশ্বাস, আশা-আকাজঙ্ষা, জ্ঞান, পারস্পরিক বোঝাপড়া । সমাজ- 

বিজ্ঞানীর মতে একে বলা চলে সদৃশ-মানসতা । এ সব জিনিসকে কতকগুলো 
ইষ্টক খণ্ডের মতো! প্রত্যক্ষভাবে হস্তান্তর করা যায় না। পিঠে ভাগ করে 

কয়েক জনকে অংশ দেওয়া চলে, কিন্তু সদৃশ-মানসতার ক্ষেত্রে সে নিয়ম খাটে 

না। বস্ততঃ, পারস্পরিক বোঝাপড়ায় যা মানুষকে অংশ গ্রহণ করতে উদ্ধদ্ধ 
করে, এ হল সেই ধরনের আদান-প্রদান। এর কাজ হ'ল, একই ধরনের 
বুদ্ধিগত প্রবণতা স্থষ্টি করা এবং প্রয়োজন ও প্রত্যাশার প্রতি একই ধরনের 

সাড়া জাগানো । 
গজ ও মাইলের যাপে দূরে অবস্থান করেও ব্যক্তি যেমন নিজের সমাজ দ্বায়া 

প্রভাবিত ছুতে বিরত থাকে নাঁ, ভেমনি, কাছাকাছি অবস্থান করলেই জনতা 
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যে একটা সমাজে পরিণত হবে--তা বলা চলে না। হাজার হাজার 

মাইল দূরে অবস্থিত লৌকের মধোও, একখানি গ্রন্থ বা একখানি চিঠি যতোটা 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ আনতে পারে, হয়ত বা একই ছাতের নীচে বাস করেও, 

তাদের মধ্যে ততোটা সংযোগ না খাকতে পারে । আবার, সকলে মিলে 

একটি মাত্র উদ্দেশ্ট নিয়ে কাজ করে বলেই যে তারা একটা সমাজ সংগঠন 

করে,_তাও' নয়। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলোও তো একটা মাত্র উদ্দেস্ঠ 

সাধনের জন্য সর্বাধিক সহযোগিতা সহকারে কাজ করে; কিন্তু তা বলে কি 

তারা একটা সমাজ রচনা করে? যদি ওরা সর্বজনীন উদ্দেশ্ঠ সন্বদ্ধে অবহিত 

থাকত এবং সকলেই ফর্দি তাতে স্বার্থের খাতিরে নিজ নিজ বিশিষ্ট ভূমিকা 
নিয়স্থ্বিত করত, তা হলে তারা একটা সম্প্রদায়ে পরিণত হতো! | কিন্তু তার 

মধ্যে থাকতে হতো, আদান-প্রদান । প্রত্যেককেই জানতে হতো,--অগ্থো 

কি করছে, এবং অপরকেও জানতে হতো,তার উদ্দেশ্য ও অগ্রগতি কোন 

পথ ধরে চলছে । সমাজে এক্যমত আনতে গেলে আদান-প্রদান চাই-ই। 
কাজেই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে, অতি নিবিড় সম্পর্কান্থিত 
সমাজ-গোষ্ঠিতেও এমন অনেক সম্পর্ক আছে যা এখনো সামাজিক রূপ ধারণ 

করেনি। বস্ততঃ, যে কোনো সমাজ-সমষ্টির মধ্যেই এখনো বনু সম্পর্ক 

রয়েছে, যেগুলো! যন্ত্রের স্তর কাটিয়ে উঠতে পারেনি । সেখানে মানুষ বাছ্িত 
ফললাভের জন্গ একজনে আর একজনকে ব্যবহার করে। কিন্তু যাদের 

কাজে লাগান হয়, তাদের না নেওয়া হয় সম্মতি,_ন! ধরা হয় তাদের মন 

ও মস্তিষ্ের প্রবণতাফে | এ ধরনের ব্যবহারে দেহ, পদ-পটুতা ও পেশাগত 

প্রীধান্ সথচিত হয়,--সৃচিত হয় যন্ত্রপাতি, কল ও অর্থের হুকুমনামা। পিতা- 

মাতা ও সন্তান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, মনিব ও কর্মচারী, শাসক ও শাসিতের 

সম্পর্ক যতোদিন এই স্তরে থাকে, ততোদিন যথার্থ সমাজ-সমষ্টি গড়ে ওঠে না, 

--তা মে একজনের ক্রিয়াকলাপ আর একজনকে যতো নিবিড়ভাবেই প্রভাবিত 
করুক না কেন। হুকুম দেওয়া আর হুকুম তামিল করা, কর্ম ও ফলের 

রূপান্তর ঘটায় বটে, কিস্তু কেবল এই করলেই উদ্দেশ্ট সাধনে একজনে আর. 
একজনকে অংশদান করতে পারে না,পারে না স্বার্থের আদান-প্রদানে 

যোগ ঘটাতে । 

আদান-প্রদান ও সামাজিক জীবন কেবল যে অভিন্ন তা৷ নয়, পরস্ সকল 
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আদান-প্রদান এবং সেইহেতু সকল যথার্থ সযাজ-জীবনই শিক্ষাগ্রদ । 

আদান-প্রদানের গ্রহীত। হওয়ার মানে একটি পরিবর্ধিত ও পরিবাঁতত 
অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এ ক্ষেত্রে একজনে যাঁকিছু ভেবেছেন, যা অস্থভব 

করেছেন, অন্যজনে তার অংশীদার হন এবং আহ্কপাতিকরূপে শেষের জনের 

মনোভাবের কম-বেশী রূপাস্তর ঘটে। যিনি জানান, তিনিও নিধিকার 

থাকেন না। কোনো অভিজ্ঞতা, বিশেষত: কোনো! জটিল অভিজ্ঞতা সঠিক 
ও সম্পূর্ণরূপে কারও কাছে জ্ঞাপন করার সময় পরীক্ষা করে দেখুন : দেখতে 
পাবেন যে, আপনার নিজ অভিজ্ঞতার প্রতি আপনার নিজের দৃষ্টিভঙগীও বদলে 
যাচ্ছে। এ যদি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে ষে, আপনি কেবল বাক্চাতুরি 

ও পাদপুরণ করার কাজটাই নিয়েছেন। আনলে, নিজের অভিজ্ঞতা অপরকে 
জানাতে হলে, তাকে স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত রূপ দিতে হয়; এটিকে অন্যে 

যেভাবে দেখবে সেইভাবে দেখতে হয়; বিবেচনা করে দেখতে হয় যে, 

অন্য জনের জীবনের সাথে কোথায় এর যোগস্ুত্র রয়েছে; বিচার করতে 
হয়, কি অবলঘ্ন করে একে এমন একটি রূপ দেওয়া ঘায়, যাতে অন্য 

লোকটিও এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে । গতানুগতিক কথা বা বাক্- 

চাতুরির কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে যে, একজনকে যদি তার নিজের 

অভিজ্ঞতার কথা বুদ্ধিগ্রাহ করে আর একজনের কাছে বলতে হয়; তা হু"লে 

তাকে কল্পনায় সেই লোকটির অভিজ্ঞতার অস্ততঃ কিছুটা উপলব্ধি করতেই 
হবে। সকল প্রকারের ভাব বিনিময়ই কোনে! কলা বিশেষ । কাজেই 
মোটামুটিভাবে বল! যায় যে, যে সমাজবব্যবস্থা প্রাণবন্ত, যার কাজে তার 

অধিবাসীরা মনে-প্রাণে অংশগ্রহণ করে, সেই সমাজ-ব্যবস্থাই তাদের কাছে 
শিক্ষাপ্রদ হয়। অন্যদিকে যখনই তাকে এক ছাচে ঢেলে নিত্যকর্ম-পদ্ধতিতে 
পরিণত কর! হয়, তখনই তার শিক্ষাপ্রদ শক্তি লোপ পায়। 

শেষ কথা হল এই যে, সমাজ-জীবন শুধু তার স্থায়িত্বের জন্যই অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনা দাবী করে না; পরস্ধ একসঙ্গে বসবাস করার প্রণালীটাই শিক্ষাপ্রদ । 
এতে অভিজ্ঞত! পরিবর্ধিত হয়, অভিজ্ঞতার উপর নতুন আলোকপাত হয়, 
কল্পনা উদ্দীপ্ত ও সমৃদ্ধ হয়। তাছাড়া, নিভূলি সিদ্ধান্তে পৌছাতে এবং 
বক্তব্য চিন্তাকে সুস্পষ্ট ও মূর্ত করতেও এর প্রয়োজন । যেব্যক্তি দেহ ও 
মনে একা একা বাস করে, তার পক্ষে অতীত অভিজ্ঞতার তাৎপর্য বের করার 
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জন্ত কোনো বিচার-বিবেচনার দরকার হয় না। পরিণত ও অপরিণত লোকদের 
কর্মক্ষমতার অসমতা৷ কেবল যে অপরিণতদের শিক্ষাদানের আবশ্ঠকতা শ্থচিত 

করে তা নয়, পরন্ত এই আবশ্তকতাই অভিজ্ঞতাকে এমন একটি রূপ ও শৃঙ্খলা 

দিতে উদ্দ্ধ করে যে, তাতে করে অভিজ্ঞতার সহজতম প্রকাশ ও সর্বোত্ম 
ব্যবহারও ঘটে । 

৩। বিধিবদ্ধ শিক্ষার স্থান 

অতএব অন্ত সকলের সঙ্গে বসবাসের ফলে,_-মাত্র বেঁচে থাকার ফলে 

নয়, প্রত্যেকেই যে প্লিক্ষালাভ করে, তার সঙ্গে ছোটোদের নিয়মান্ুগ 
শিক্ষাব্যবস্থার একটা বিশেষ প্রভেদ রয়েছে। পূর্বোক্তরূপে শিক্ষালাভ ঘটে 

আহ্বঙ্গিকভাবে । এ শিক্ষা স্বাভাবিক এবং গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু এটা মেলা- 
মেশার প্রকাশ্ত কারণ নয়। অতযুক্তির আশ্রয় না নিয়েই এটা বলা চলে 
যে, অভিজ্ঞতার পরিবর্ধন ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে ষে পরিণতি ঘটে তা 

বিবেচনা! করেই কোনে! সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আঘধিক, পারিবারিক, 

রাজনৈতিক এবং আইন ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের মূল্যায়ন করা হয়। তবুও 
এ কথা ঠিক যে, এ পরিণতিই প্রতিষ্ঠান-বিশেষের মৌলিক উদ্দেশ্ত নয়; 
এর উদ্দেশ্ঠটি থাকে সীমাবদ্ধ এবং অব্যবহিতরূপে ব্যাবহারিক | দৃষ্াস্তস্বরূপ 
বল! যায় যে, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল দেব-দেবতার অনুগ্রহ লাভের 

জন্য এবং অপদেবতার নিগ্রহকে প্রতিহত করার জন্য। পারিবারিক 

জীবনের স্থত্রপাত হয়েছিল ক্ষুণ্িবৃত্তি এবং বংশরক্ষার আশায় ; এবং অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই, নিম্মমাবদ্ধ শ্রমব্যবস্থা আরম্ত হয়েছিল অপরের কাছে ক্রীতদাসত্বের 
জন্য। অতঃপর, ক্রমে ক্রমে একটা! প্রতিষ্ঠানের উপজাত ফল, _অর্থাৎ 

সচেতন জীবনের গুণধর্ম ও ব্যাপকতার উপরে এর ফলাফল, _পরিলক্ষিত 

হয়েছে; এবং আরও ধীরে ধীরে, সেই উপজাত-ফলই স্লিষ্ট অনুষ্ঠান 

পরিচালনায় নির্দেশ যুগিয়েছে । এমন কি, একালেও শ্রমশীলতা ও 

মিতব্যয়িত! প্রভৃতি কতিপয় মূল্যের কথা বাদ দিলে, আমাদের শিল্প- 
জীবনে উৎপাদনের পরিমাণের তুলনায়, নানাবিধ মানব-সাহচর্ধজাত যে 
সমস্ত প্রক্ষোভ ও বুদ্ধিগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বশে পৃথিবীর নানাবিধ কাজকর্ম 
পরিচালিত হয়, সেগুলির উপর খুব কম মূল্যই দেওয়া! হয়। 
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কিন্ত ছোটোদের নিয়ে কাজ করতে গেলে সাহচর্ধের সত্যটিই একটি 

অব্যবহিত মানবিক সত্যব্ূপে গুরুত্বলাভ করে। যদিও আমাদের সঙ্গে 

তাদের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে তাদের মানসতার উপরে আমাদের ক্রিয়াকলাপের 

ফলাফল উপেক্ষা করা সহজ, কিংবা এ শিক্ষাজাত ফলাফলকে কোনো একট! 

বাহ্ ও সহজবোধ্য উপলক্ষ বলে অনায়াসে উড়িয়ে দেওয়া আরও সহজ, 
তবুও, বড়োদের বেলায় তা যতো সহজ, ছোটোদের বেলায় তা ততো সহজ 
নয়। হাতে-কলমে শেখাবার আবশ্যকতা খুবই স্পষ্ট। ছোটোদের দৃষ্টিভঙ্গী 
ও অভ্যাসগুলির পরিবর্তন সাধন করার কাজটি এত জরুরী যে, পরিণামকে 

সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্থ করার কোনো অবকাশই প্লেই। যেহেতু যৌথ জীবন- 
যাত্রায় ওদের অংশীদার করে তোলাই ওদের সম্পর্কে আমাদের প্রধান 

করণীয় বিষয়, সেইহেতু আমাদের অবশ্ঠই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে 
আমরা ওদের এ যোগ্যতা৷ অর্জনের ক্ষমতা গঠন করছি কি না। যদি 

মানব সমাজ এই উপলন্ধির পথে কিছুটা অগ্রসর হয়ে থাকে যে, প্রতিটি 
প্রতিষ্ঠানের চুড়ান্ত মূল্যায়ন হয় তার মানবিক গুণে অর্থাৎ যে গুণ তার 
সচেতন অভিজ্ঞতার উপরে ফল ফলায়, তা হলে আমরা এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 

করতে পারি যে, সমাজের এই শিক্ষা প্রধানত: ছোটোদের নিয়ে কাজ করার 

সুত্রেই আমর! লাভ করেছি । 
শিক্ষার যে প্রশস্ত ক্রিয়া-প্রণালী আমরা এতক্ষণ ধরে বিবেচনা করছি, 

তার মধ্যে আমরা একটি অধিকতর বিধিবদ্ধ শিক্ষার, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা 

ইস্কুল-শিক্ষার স্থান চিহ্নিত করতে পারি । অস্থম্নত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিধিবদ্ধ 

শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ খুব কমই দেখা যায়। কোন অসভ্য সম্প্রদায় তার গোষ্ঠীর 

আহ্মুগত্য রক্ষা করতে বয়স্কদের জন্য যে ধরনের সঙ্গ ও সাহচরধের ব্যবস্থা 

রাখে, ছোটোদের মানসত! গড়ে তোলার জন্যও সেই ধরনের ব্যবস্থার উপর 

নির্ভর করতে চায়। যে সমস্ত ব্রতাহুষ্ঠান দ্বারা অল্প-বয়স্কদের গোষ্ীতৃক্ত হতে 

দীক্ষিত করা হয়, সে সব অনুষ্ঠান ছাড়া শিক্ষাদানের জন্য অন্য কোনো বিশেষ 

পরিকল্পনা, বিষয়বন্ত্ বা প্রতিষ্ঠান তাদের থাকে না। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 

বড়োরা যা যা করে তার মধ্যে অংশ নিয়েই ছোটোর! বড়োদের রীতিনীতি শিখুক 

এবং বড়োদের ভাবাবেগ ও ধারণীবলী আয়ত্ত করুক,_এটাই তারা চায়। 

বড়োদের পেশাঘারী কাজে যোগান নিম্নে এবং তাদের কাছে শিক্ষানবিলি করে 
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ছোটোরা অংশত এতে প্রতাক্ষভাবে অংশ নিয়ে থাকে | আবার এই কাজটাই 
করা হয়, অংশত পরোক্ষভাবে, অভিনয় ইত্যাদির ভিতর দিয়ে। এতে 
ছোটোরা বড়োদের ক্রিয়াকলাপের পুনরাবৃত্তি করে এবং সেই স্থত্রে তাদের 

ধরন-ধারন বুঝতে পারে। শিক্ষার জন্ত একটি জায়গা খুঁজে নেওয়া দরকার, 

আার তা! হবে এমন জায়গা যেখানে শেখবার জন্য বিদ্যালাভ কর! ছাড়া আর 

কোনে! কাজই করা! হবে না, এসব ধারণা আদিম অবস্থার লোকদের কাছে 
এক অদ্ভুত ব্যাপার । 

কিন্তু সভ্যতা যতোই এগোতে থাকে, ছোটোদের সামর্থ্য ও বড়োদের 
কাজ কর্মের মধ্যে ব্যবধান ঞ্ততোই বেড়ে চলে । ছোটখাটো বৃত্তি ছাড়া, 
বড়োদের কাজ-কর্ষের মধ্যে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে শিক্ষালাভ করা, ক্রমে- 

ক্রমেই ছোটোদের পক্ষে কঠিন হতে থাকে । বড়োদের বেশীর ভাগ কাজ- 
কর্মই স্থান ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে ছোটোদের নাগালের এত বাইরে যে, 

সাবলীল অন্ুকরণ দ্বারা ওগুলোর মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। কাজেই 

বড়োদের কাজকর্মে কার্কর অংশ নেওয়ার যোগ্যত। নির্ভর করে এই দিঁকটির 

প্রতি আগে থেকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়ার উপরে । ফলে প্রয়োজন 

« হয় উদেস্ট-প্রণোদিত প্রতিনিধিত্বের” গড়ে ওঠে বিদ্যালয় এবং তার সুস্পষ্ট 
পাঠ্যস্থচী । এ অবস্থায় কতকগুলি বিষয় শেখাবার ভার অর্পণ করা হয় 

একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকের উপরে । 

'এ রকম বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া, কোনো জটিল সমাজের সকল 

সঙ্গতি ও কৃতি প্রবাহিত করা সম্ভব হয় না। অন্যান্যের সঙ্গে অনিয়মিত 

মেলামেশা! করে ছোটোরা যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করতে অসমর্থ, বিধি- 

বদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা তার পথ খুলে দেয়। কারণ এই ব্যবস্থায়, সে পাঠ্য-পুস্তকের 

বিষয়-বস্তব আয়ত্ব করে এবং জ্ঞানের প্রতীকগুলির সঙ্গে তার নিবিড় পরিচিতি 

ঘটে। 

কিন্ত পরোক্ষ শিক্ষা থেকে বিধিবদ্ধ শিক্ষায় পদক্ষেপ করার পথে কতকগুলো 

লক্ষণীয় বিপদ এসে পড়ে। প্রত্যক্ষভাবেই হোক, আর অভিনয়াদির মাধ্যমেই 
হোক, একটি আসল বৃত্তি অনুসরণের মধ্যে অংশ গ্রহণ করা অন্ততঃ 
নিজস্ব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই সব গণ, সম্ভাব্য স্থযোগের অভাব 

কিছু মাত্রায় পুরণ করে। সাধারণতঃ তাচ্ছিল্য করে বল্র! হয় যে, বিধিবদ্ধ 
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শিক্ষণ সহজেই ছুর্জে, প্রাণহীন, বিমূর্ত পুঁথি-সর্যস্ব হয়ে পড়ে । নিম্নমানের 
সমাজগুলোর মধ্যে যেজ্ঞান সঞ্চিত রয়েছে, তা অন্ততঃ তাদের ব্যবহারিক 
কাজে লাগে, চরিত্রের মধ্যে তা৷ রূপান্তরিত হয় এবং তাদের অতি প্রয়োজনীয় 

নিত্যনৈমিত্তিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে এক গভীর তাৎপর্য গ্যোতিত করে । 

কিন্তু কোনো সমুন্নত সংস্কৃতিতে, য। কিছু শিক্ষণীয় তার বেশীর ভাগই 
প্রতীকরূপে সঞ্চিত থাকে । এ রকমের জ্ঞানকে নিত্যকার কাঁজে ও উদ্দস্ঠে 

প্রয়োগ করার আশ! স্বদূরপরাহত | এ জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ভাসা-ভাসা ও 

পেশাগত | বাস্তবিকতার সাধারণ মান্দগ্ডের পরিমাপে এ হ'ল কৃত্রিম জ্ঞান । 

কারণ এই পরিমাপ কর! হয় ব্যাবহারিক কাজে প্রয়োগের দিক থেকে । এ 

জাতীয় উপাদানের অস্তিত্ব তার নিজ জগতে, চিন্তন ও প্রকাশভঙ্গীর 

স্বাভাবিক রীতির অঙ্গীভূত সে নয়। বিধিবদ্ধ শিক্ষার মালমশলা মাত্র স্কুলের 

পাঠ্যবিষয় হয়ে থাকবে,_-থাকবে জীবন-অভিজ্ঞতার বিষয়বস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন 

হয়ে,__এটাই হল স্থায়ী বিপদ। এ অবস্থায় চিরস্থায়ী সামাজিক স্বার্থগুলি 

দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে চায়। যে সমস্ত বিষয়বস্ত সমাজ-জীবনের কাঠামোর 

মধ্যে গ্রবেশ করতে পারে না, পরস্ত কারিগরি খবরাখবরকে প্রতীকায়িত করে 

রাখে, বিষ্ভালয়ে সেই বিষয়-বস্তগুলিই মূর্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে আমরা 

শিক্ষার মামুলী ধারণা পাই। সে ধারণা শিক্ষার সামাজিক অপরিহার্ধতাঁকে 

উপেক্ষা করে-_উপেক্ষা করে সেই সমস্ত মানবিক অন্থষঙ্গের সহিত শিক্ষার 

একাত্মতাকে,-যা! চেতনাময় জীবনকে প্রভাবিত করে এবং অতিপরোক্ষ 

বিষয়বন্ত্ সম্বন্ধে সংবাদ জ্ঞাপনের, আক্ষরিক সঙ্কেতের মাধ্যমে জ্ঞানদানের এবং 

স্বাক্ষরত] অর্জনের সঙ্গে শিক্ষাকে একাত্ম করে। 

কাজেই শিক্ষা-দর্শনকে যে সমস্ত গুরুভার সমস্যার সঙ্গে যুঝতে হয় তার 

মধ্যে অন্যতম হ'ল, _সাবলীল ও বিধিবদ্ধ এবং আহ্ুঙ্গিক ও পরিকল্পিত 

শিক্ষাগ্রণালীগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা । যেখানে জ্ঞান এবং স্থনিপুণ 

দক্ষতা অর্জনের ফল সমাজ-মানস গঠনে প্রভাব বিস্তার করে না, সেখানে 

সাধারণের প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে । অন্যদিকে বিষ্ভা- 

লয়ের শিক্ষা,_যাকে বলে “তৃখর ব্যাক্তি”, অর্থাৎ দাভিক বিশেষজ, তাই 

থষ্ট করে। বিশেষ ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রতিটি ক্রমবিকাশের সঙ্গে 

সঙ্গে একদিকে যেমন “বিশেবজের কাজ” শিখছি বলে বিষ্যার্থীর একটা বিশেষ 
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চেতনা সদা জাগরূক থাকে, অন্তদিকে তেমনি পরস্পরের সঙ্গে আদান- 

প্রদানের মাধ্যমে স্বভাব গড়ে ওঠার সময় যে জ্ঞান সে অর্জন করে, সেটি 
বিদ্যার্থীর অজ্ঞাতসারেই তার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এখন. এই ছু'দিকের মধাবর্তী 
ফাক ভরাট কর! একটি ক্রমবর্ধমান জটিল স্্ম সমস্যা! 

সারাংশ . 

জীবনের ধর্মই হল নিজ সত্তা প্রসারে সচেষ্ট থাক। যেহেতু কেবল 
অবিরাম নবীকরণ দ্বারাই এই স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা! যায়, সেইহেতু জীবনযাত্র। 
হল কোনো আত্ম-নবীকরণশীল ক্রমাগ্রসরণ। শরীরতাত্বিক জীবনে পু ও 
প্রজননের যে স্থান, সমাজবদ্ধ জীবনে শিক্ষাও সেই স্থানের অধিকারী। মূলত: 
আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে প্রবহণের অস্তরেই এই শিক্ষাধারা বিরাজ করে। 

আদান-প্রদান হল, অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়া। এইভাবেই অভিজ্ঞতা 

সর্বজনীন সম্পদে পরিণত হয়। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যারা অংশীদার, তাদের 

ছু'পক্ষেরই মানসত পরিবতিত হয়। অভিজ্ঞতার উৎকর্ষ সাধনে মানব 

সাহচর্য যে অংশটি দান করে, তার মধ্যে সাহচর্ধের প্রত্যেক অবস্থায় ষে গৃঢ় 
অর্থ নিহিত থাকে, অপরিণতদের নিয়ে কাজ করার সময়ে তা অতি সহজেই 

উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ যদিও প্রতি সমাজ-ব্যবস্থাই পরিণামে শিক্ষাপ্রদ, তথাপি 

বড়োদের সঙ্গে ছোটোদের মেলামেশার সম্পর্কে শিক্ষাজাত ফলাফলই সর্বাগ্রে 

মেলামেশার উদ্দেশ্ঠটির একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ হয়ে ওঠে । সংগঠন ও সঙ্গতির 
দিক দিয়ে সমাজ-সমগ্টি যতো বেশী জটিল হতে থাকে, বিধিবদ্ধ ও পরিকল্পিত 
শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তাও ততো! বেশী বাড়তে থাকে । 

আবার, বিধিবদ্ধ শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ যতো ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে, ততোই 

সার্থক সাহ্চর্যজাত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিদ্যালয়ে অঞ্জিত অভিজ্ঞতার একটা 

অবাঞ্ছিত ব্যবধান গড়ে ওঠবার আশঙ্কা দেখা দেয়। বিগত কয়েক শতকে, 
জ্ঞান ও কল-কৌশলের দ্রুত উন্নতির ফলে বর্তমানে এই যে বিপদ শিক্ষাক্ষেত্রে 
দেখা দিয়েছে, ইতিপূর্বে তা এমন ব্যাপকভাবে আত্ম-প্রকাশ করেনি। 
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১। পরিবেশের স্বরূপ ও অর্থ 

আমর! দেখেছি যে, কোনো সমাজ বা সম্প্রদায় নিরবচ্ছিন্ন আত্ম- 

নবীকবণের মাধ্যমে নিজ সত্তা বজায় রাখে এবং নাবালকদের শিক্ষামূলক 
উন্নতি সাধন করতে গিয়ে এই নবীকরণ ঘটে । ॥ অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বাহন করে, সমষ্টি তার অদীক্ষিত এবং আপাতদৃষ্টিতে 
বহিরাগত সভ্যগণকে নিজ নিজ সঙ্গতি ও আদর্শের ধারক হতে শেখায়। 
কাজেই শিক্ষার কাজ হ'ল লালন, পালন ও কর্ষণ। এর অর্থ এই যে,শিক্ষা 

ক্রমোন্নতির শর্ত সাপেক্ষ । শিক্ষা যে যে শ্তর পূরণ করতে চায়, ভরণ-পোষণ, 

পরিপুষি ও পরিণতি প্রতৃতি শব্ধ সেগুলোরই পার্থক্য প্রকাশ করে। শব্ধ- 

প্রকরণ অনুসারে “এডুকেশন” শবটির অর্থ হ'ল পরিচালন বা! পরিণত করা । 
এই ক্রিয়া-প্রণালীর ফল মনে রেখেই আমরা বলি যে, শিক্ষা কর্মতৎ্পরতাকে 

আকৃতি দেয়, তাকে গঠন করে এবং ছাচে ঢালাই করে। অর্থাৎ তাকে 
সামাজিক কাজকর্মের আদর্শ গড়নটির আকৃতি দেয়। যে পদ্ধতিতে গোগ্ি তার 
কাঠামোর মধ্যে তার নাবালকদের অন্থ্প্রবেশ ঘটায়, এই অধ্যায়ে তার সাধারণ 
বিশিষ্টতাগুলির প্রতি যনোষোগ দেওয়া ধাক। 

ফেহেতু নাবালকেরা যে পর্বস্ত গোগীর প্রচলিত স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও ধ্যান- 
ধারণার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ না করে, সে পর্যন্ত গ্রয়োজনীয় বিষয়টি থাকে তাদের 

অভিজ্ঞতার গুণের রূপান্তর ঘটানো, সেইহেতু সমস্যাটি কেবল বহির্গঠনমূলক 
নয়। বস্তবকে স্থানাস্তরিত করা যায়, তাকে বহন করে নেওয়াও চলে। কিন্তু 

বিশ্বাস ও আশা-আকাজাাকে উদ্ছিতের মতো তুলে নিয়ে তন্য হানে 

রোপন করা খায় না। তা হলে প্রশ্,--এখন কি করে এগ্ডলে৷ সংজ্ঞাপিত 

করা ঘায়? প্রত্যক্ষ সংক্রমণ বা আক্ষরিক অন্ুক্রমণ দ্বারা যদি তা করা৷ অসম্ভব 

হয়, তা হ'লে সমন্তা হ'ল এই যে, এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে 

যাকে অবলম্বন ক্ধরে ছোটোরা বড়োদের দৃষ্টিভঙ্গী অঙ্গীভূভ করতে পারে, 
অথবা বড়োরা ছোটোদের নিজের মনের মতো! করে গড়ে নিতে পারে। 



১৪ শিক্ষা৷ দর্শন 

বৃত্র বলে _বেশ তো পারিপাশ্থিকের ক্রিয়া থেকে বাঞ্ছিত সাড়াগুলো! 

আন্গক। কিন্ত প্রয়োজনীয় বিশ্বাসগুলি হাতুড়ি দিয়ে ঠকে বসানো যায় না; 
আবশ্তকীয় ভঙ্গীগুলোর প্রলেপন চলে না। কিন্তু ব্যক্তি যে বিশিষ্ট মাধ্যমকে 

আশ্রয় করে থাকে তা তাকে একটি জিনিস না দেখিয়ে বরং আর একটি 

জিনিস দেখতে ও অনুভব করতে এগিয়ে দেয়। অন্থান্ভের সঙ্গে সুটুভাবে 

কাজ করার উদ্দেশ্যে এই মাধাম তাকে কিছু কিছু পরিকল্পনা করে নিতেও 
পরিচালিত করে। অন্যান্য লোকের অনুমোদন লাভের শর্তরূপে এই মাধ্যমে 
তার কোনো কোনো! বিশ্বাস যেমন দৃঢমূল হয় তেমনি কানো কোনো! বিশ্বাস 
শিথিলও হয়ে যায়। এইভাবে এই মাধ্যমটিই তার মধ্যে ক্রমে ক্রমে এক 

ধরনের আচরণবিধি ও কর্ম মানসতা। সুষ্টি করে। যে পরিবেষ্টনী ব্যক্তিকে 
ঘিরে থাকে, “পারিপাশ্থিক” ও “মাধ্যম” শব্ধ দুটি তার থেকে বেশী অর্থবহ-_ 

এ পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সক্রিয় প্রবণতার নিরবছিন্নতা সচিত করে। অবশ্য 

নিশ্রাণ সত্তাও পরিবেষ্টনী থেকে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু বপালঙ্কার ব্যতীত পারি- 

পাশ্থিক অবস্থাগুলি পরিবেশ গঠন করে না। কারণ যে সব প্রভাব জড়- 

সত্তাকে সংক্রমণ করে জড়-সত্তা সে গুলোর ধার ধারে না। অন্যদিকে, স্থান 

ও কাল হিসাবে বহুদূরে অবস্থিত কোনো জিনিসও একটি জীবিত-সত্তার, 
বিশেষ করে একটি মানব-সত্তার, পরিবেশ গঠন করতে পারে । এমন কি 
কাছের জিনিসগুলো যে পরিবেশ গঠন করে, তার থেকেও সে পরিবেশটি অধিক 

বাস্তব হতে পারে! যে সব জিনিসের অবস্থাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির 

অবস্থাস্তর ঘটে, সেই সব জিনিসই হ'ল তীর খাঁটি পরিবেশ। জ্যোতিবিদ 
যে সমস্ত নক্ষত্রের গতির উপর তার দৃষ্টি নিবন্ধ রাখেন, অথবা! যে যে নক্ষত্রের 
বিষয় তিনি পরিগণনা করেন, তাদের অবস্থাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে তার যেমন 

অবস্থাস্তর ঘটে, এ যেন তাই। তীর সম্যক পরিবেষ্টনীর মধ্যে তায় দূরবীনটিই 
তার ঘনিষ্টতম পরিবেশ। পুরাতত্ববিদ্ হিসাবে, একজন পুরাতত্ববিদের 

পরিবেশের মধ্যে থাকে মান্থষের জীবনের এক সুদুর অতীত যুগ। এ নিয়েই 
তিনি ব্যস্ত থাকেন। এবং সে যুগের নানাবিধ লিপি ও ধ্বংসাবশেষই সেই 
যুগের সঙ্গে তার বিবিধ যোগস্ুত্র স্থাপন করে । 

সংক্ষেপে, যে সব অবস্থা কোনো৷ জীবিত সত্বার বৈশিষ্টাপুর্ণ ক্রিয়াকলাপ 
বর্ধিত বাব্যাহত করে, উদ্দীপিত রা নিষিদ্ধ কে, সেই মব অবস্থাই তার 
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পরিবেশর অন্তর্ভুক্ত। মৎসের পরিবেশ জল। কারণ তার কর্মতৎপরতার 
জন্য, তার জীবনের জন্য, জল আবশ্তক! মেরু-অঞ্চলে অভিযানকারীর 
পরিবেশ বলতে উত্তর মেরুকে একটি বিশেষ উপাদান হিসাবে ধরা যায়-_তা 
তিনি সেখানে পৌছাতে পারুন আর নাই পারুন। কারণ এ প্রদেশই 
তার ক্রিয়া-কলাপকে সংজ্ঞ৷ দেয় এবং তাকে বৈশিষ্ট্পৃর্ণ করে, অবশ্ঠ, কল্পনায় 
জীবনের স্থিতাবস্থার স্থান থাকলেও, যেহেতু জীবন কোনো নিছক নিক্ষিয় 
স্থিতি নয়, পরস্ত জীবন হ'ল এক ধরনের ক্রিয়াশীলতা, সেইহেতু যা-কিছুই 
এই ক্রিয়াশীলতার পোষকতা৷ করে, বা, তার ব্যর্থতা আনে, পরিবেশ বা 
মাধ্যম শব্দে তাই বোঝায়। 

২। সামাজিক পরিবেশ 

যে সত্তার ক্রিয়াকলাপ অপরের সঙ্গে যুক্ত, তার একট! সামাজিক পরিবেশ 

থাকে। সেযা-কিছু করেবা করতে পারে তা অগন্তান্যের প্রত্যাশা, দাবি, 

অহ্ছমোদন ও অনুমানের উপর নির্ভরশীল । যে সত্তা অপরের সঙ্গে যুক্ত, সে 

অন্যান্যের ক্রিয়াকলাপ হিসাবের মধো না ধরে নিজের কাজকর্ও করতে 

পারে না, কারণ তার নিজের প্রবণতা সার্থক করার ক্ষেত্রে অন্যান্তের ক্রিয়াকলাপ 

যে অপরিহার্য শর্ত। তার গতিও যে অপরকে গতি দেয়। অবশ্য এর 

বিপরীতটাঁও ঘটে । একজনের ক্রিয়াকলাপকে বিচ্ছিন্ন কাজ বলে ধারণা 

করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে এটাঁও কল্পনা করা চলে যে, একজন ব্যবসায়ী 

নিজে নিজেই ব্যবসায় অর্থাৎ কেনাবেচা করছেন। অধিকস্ত একজন শিল্পপতি 

কাচামাল ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের সময় যেভাবে সমাজবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত 

হ'ন, নিজের নির্জন গণনাগারে ব্যবসায়ের পরিকল্পনা করতে বসেও তিনি 

অশ্নুবূপ কর্মতৎ্পরতা দ্বারাই পরিচালিত হ'ন। যে চিন্তন ও অনুভূতি 

অন্তান্তের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার সাথে সংশ্লিষ্ট, তাও সবচেয়ে প্রকাশ্য 

সহযোগী বা বিরোধী কাজের মতোই আচরণের একটি সামাজিক ধরন। 

অ।মাদের যেটি বিশেষ করে দেখাতে হবে সেটি এই যে, সমাজ-মাধাযম 

কি করে তার অপরিণত সভ্যদের লালন-পালন করে । সমাজ-মাধ্যম যে ভাবে 

তার ছোটোদের' কাজের বাহিক অভ্যাসকে আকৃতি দেয়, তা দেখা খুব 

কষ্টকর নয়। মানুষের সংশ্রবে, এমন কি, কুকুর এবং ঘোড়ার অভ্যাসও ব্দূলে 



১৬ শিক্ষা দর্শন 

যায়। ওরা ধা করে তার সঙ্গে মানুষ থাকে বলেই ওদের অন্য রকমের অভ্যাস 

হয়। যে স্বভাবন্থলভ উদ্দীপনা ওদের গ্রভাবিত করে তা নিয়ণ করেই মানুষ 

প্রাণীদের নিয়ন্ত্রিত করে। অন্তভাবে বলতে গেলে এই দীড়ায় ষে, কোনো 
বিশিষ্ট পরিবেশ স্ষ্টি করেই এ রকম করা হয়। ঘোড়ার ন্বভাবন্থুলভ বা সহজাত 

. সাড়াগুলি যে ভাবে আসে, খাস্ঠ, খাচ্যাংশ, লাগাম, হট্টগোল, যানবাহন 
ইত্যাদির সাহায্যে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত কর! হয়। অটলভাবে একই কাজ বার 

বার করা হলে, এমন অভ্যাস গঠিত হয় যাতে করে স্বাভাবিক উদ্দীপক- 
গুলির মতোই সত্তা বীধা নিয়মে কাজ করে। যদ্দি একটি ইছুরকে গোলক- 

ধাধার মধ্যে রাখা হয় এবং তাকে একই ধারায় কয়েকবার ঘুরে ঘুরে খাচ্য 

পেতে হয়, তাহলে তাঁর ক্রিয়াশীলত] ক্রমে ক্রমে এতদূর পরিবতিত হয়ে যায় 

যে, তার ক্ষুধা পেলেই সে অভ্যাস বশত: অন্যান্য পথ ছেড়ে এ পথটিকেই 

বেছে নেয়। 

মানুষের কাজকর্ণও এই ভাবেই বূপাস্তরিত হয়। যে শিশুর আগুনে 

সেকা লেগেছে, সে আগুন ভম করে। যদি পিতামাতা এমন একট! অবস্থার 
স্ষ্টি করেন যে, শিশু যখনই একটা খেলনা স্পর্শ করে তখনই তার তাপ লাগবে, 

তাহলে শিশু আগুনের ছোয়! যেমন ভাবে এড়িয়ে যায়, খেলনাটাকেও তেমনি 

স্বচ্ছন্দগতিতে এড়িয়ে যেতে শিখবে । যা হোক আমর! এতক্ষণ গড়ে-তোলা 

শিক্ষার সঙ্গে প্রভেদ রেখে গড়ে-ওঠা শিক্ষা! নিয়ে বিবেচনা করছিলাম । এতে 

যে পরিবর্তনের কথা বিবেচনা কর! হয়েছে, তার মধ্যে আচরণের মনস্তাত্বিক 

ও প্রক্ষোভগত প্রবণতাগুলিকে ন। ধরে, বরং বাহিক ক্রিয়াকলাপই ধরা 
হয়েছে । এ-ছৃ*য়ের মধ্যের গ্রভেদটি অবশ্ঠ প্রকট নয়। এটা ধরে নেওয়া চলে 

ষে, কিছুকাল পরে এঁ শিশুটির কেবল এ বিশেষ খেলনাটির উপরেই নয়, & 
সাদৃশ্তৃন্ত সকল শ্রেণীর খেলনার উপরেই দারুণ বিদ্বেষ জন্মিবে। প্রথম 
সেকা লাগার কথাটা ভূলে গেলেও, তার বিদ্বেষট। কিন্তু থেকেই যেতে পারে । 

এমন কি, পরে সে তার আপাঁত-যুক্তিহীন বিদ্বেষের ব্যাখ্যা হিসাবে কোনো 
কারণও স্থষ্টি করে নিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কর্ম-উদ্দীপনাকে 
প্রভাবিত করার জন্য পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে বান্থিক কর্মাভ্যাস পালটে 
দিলে, এ কাজের পিছনে যে যানসতা৷ থাকে তাও বদলে যায়। কিন্তু সব 
সময় এ রকম হব না। একজনকে একটা আসন্ন আঘাত এড়িয়ে যেতে অভ্ন্ত 
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করালে, . সংশ্লিষ্ট চিন্তা বা প্রক্ষোভের উদ্রেক ন! হয়েই সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
এ আঘাত এড়িয়ে যায়। কাজেই আমাদিকে গড়ে-তোলা শিক্ষার সঙ্গে 
গড়ে-ওঠ| শিক্ষার একট! জাতিগত পার্থক্য বের করতে হবে। 

এর স্থত্র মেলে কোনো একটি শিক্ষাপ্রাপ্ত ঘোড়ার কাজে। যে সামাজিক 
প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগানো হয়, প্রকৃতপক্ষে সে তার অংশীদার নয়। 
অন্তজন তার নিজের সুবিধাজনক ফল পাবার জন্য ঘোড়াট! যাতে এ কাজটি 
ভালোভাবে করতে পারে তাই করে দেয়,-ঘোড়াটাকে সে খাবার দেয়। 
কিন্তু এটা ঠিক যে, কাজটিতে ঘোড়া! কোনো নতুন উৎসাহ পায় না। তার 
স্বার্থ থাকে খাছ্যে, যে কাজটি সে করে দিচ্ছে, তাতে নয়। সে কোনো 
যৌথ কাজের অংশীদার নয়। যদি সে তার অংশীদার হতো, তাহলে যৌথ 

কাজে নিযুক্ত হয়ে এ কাজটি সম্পূর্ণ করার মধ্যে অন্যান্যের যে স্বার্থবোধ 
থাকে তারও সেই স্বার্থবোধ থাকতো-_অংশীদার হতো সে অন্যান্তের প্রক্ষোভ 
ও ধারণাবলীর। 

অনেক ক্ষেত্রে, কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই,_ কোনো অপরিণত লোকের 

মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তার কর্মতপরতা নিয়ে ছলা-ক্লা 

করা হয়। তাকে মানুষের মতো শিক্ষা না দিয়ে নিম্-প্রাণীর মতো অভ্যস্ত 

করানো! হয়। তার সহজাত প্রবৃত্বিগুলি বেদনা বা আনন্দের আদিম বিষয়- 

বস্ত্র সঙ্গেই জড়িত থাকে । কিন্তু আনন্দ পাবার জন্য, বা, বেদনা : এড়ানোর 
জন্য তাকে অন্যান্যের মনোমত কাজ করতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, সে যৌথ 
কাজকর্মের মধ্যে প্রকৃতই ভাগ বা অংশ নেয়। এ সব ক্ষেত্রে তার আদিম 
আবেগের রূপান্তর ঘটে। সে শুধু অন্যান্যের মনোমত কাজই করে না, 
পরন্ত এই কাজ করার সময় যে সমস্ত প্রক্ষোভ ও ধারণাবলী অন্যান্সকে অন্ধ- 
প্রাণিত করে, তার মধ্যেও সেগুলি জাগ্রত হয়। একট! যুদ্ধপ্রিয় সম্প্রদায়ের 

কথ! ধরা যাক। যেসব ক্ষেত্রে কৃতকার্ধতা লাভের জন্য তাঁরা চেষ্টা চালায়, 

যে সব কীত্তিকে তারা অতিশয় মূল্য দেয়,-_ সেগুলি যুদ্ধ করার এবং যুদ্ধে জয়লাভ 

করার সাথে সংশ্লিষ্ট । এই মাধ্যমটি বা পরিবেশ থাকার দরুন, এদেরই কোনে 

ছেলে, প্রথমে খেলাধুলার ছলে এবং শক্তিমান হয়ে ওঠার পরে, কার্ধতঃই, হন্ব- 
প্রিয় আচরণে উদ্দীপিত হয়। সে যতোই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, ততোই অনুমোদন 

পাম এবং প্রীধান্তও লাভ করে । আবার, সে যখন যুদ্ধে বিমুখ হয়, “তার 
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লোকেরাও তার প্রতি বিমুখ হয়; তারা তাকে বিদ্রুপ করে এবং সমাজের 
স্বীকৃতি থেকে তাকে বঞ্চিত করে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, 
তার আদিম ঘন্বপ্রিয় আবেগ-প্রবণতা তার অন্যান্য আবেগ-প্রবণতাগুলোকে 

দেউলে করে দিয়ে নিজেকেই শক্তিশালী করে তোলে এবং তার ধারণাঁবলী যুদ্ধ- 
বিগ্রহ সংক্রান্ত বিষয়ের দিকেই ছুটে চলে । কেবল এই পথ অবলম্বন করেই সে 
তার গোষ্ঠীর একজন পূর্ণ-স্বীকৃত সভ্যরূপে পরিণত হয়। আবার এইভাবেই 

তার মানসিক বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলি তার গোষ্ঠীর চেতনার সঙ্গে একীভূত হয়। 

এই দৃষ্টান্তের মূল নীতিকে বিমূর্ত করলে আমাদের উপলব্ধি হবে যে, 
সমাজ-মাধ্যম কতিপয় ধারণা ও বাসনাকে প্রত্যক্ষভাবে রোপণ করে না। 

আবার সহজপ্রবৃত্িজাত, যেমন চোখের পাতা৷ ফেলা, ঘুষি এড়িয়ে যাওয়। 

ইত্যাদির মতো, অবিমিশ্র পেশীজাত কর্মীভ্যাসও ফ্াড় করায় না। এটি 

যাকিছু করে, তার প্রথম ধাপ হ'ল ব্যক্তিকে এমনভাবে সমষ্টিগত কাজের 
ভাগী বা অংশীদার করা যাতে সে অনুভব করে, যে, কাজটির কৃত- 

কার্ধতাও তার এবং অকৃতকার্ধতাও তার । যখনই সে সমগ্রির প্রঞ্ষোভগত 

যানসতার অধিকারী হয়, তখনই সমষ্টির বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্ঠের প্রতি 
লক্ষ্য এবং তাদের সার্থক রূপায়ণের উপায়গুলিকে বুঝে নেবার জন্য সে তৎপর 

হয়ে ওঠে । অন্য কথায়, তার বিশ্বাস ও ধারণ! সমষ্টির বিশ্বাস ও ধারণাবলীর 
সাদৃশ্য লাভ করে। ফলে, সে মোটামুটি এ একই জ্ঞান ভাগারের অধিকারী 
হয়, কারণ এ জ্ঞান তার আভ্যাসিক কার্ধাবলীরই একটি উপকরণ । 

প্রচলিত ধারণ! এই যে, একজনের জ্ঞানআর একজনের জ্ঞানের মধো 

সরাসরি চালান করা যায়। জ্ঞানলাভের সম্পর্কে ভাষার গুরুত্বই এ রকম 

ধারণার প্রধান কারণ। এ কথা খুব বেশী করে মনে হতে পারে যে, অপরের 
মনের মধ্যে কোনো! একটা ধারণা চালান করতে আমাদের যা কিছু করা 
দরকার তার সবটাই ষেন তার কানের মধ্যে কোনো ধ্বনি পৌছে দেওয়। 
এই পন্থায় জানদান একট নিছক ভৌত প্রণালীর অনুরূপ। কিন্তু বিশ্লেষণ 
করলে দেখ! যাবে যে, ভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করাও আমাদের পূর্বোক্ত 

তত্বকেই দৃঢ় করে। সভ্ভবত্তঃ এ কথা বিনা ছিধায় স্বীকার করা যায় যে, 
অন্ঠান্ত লোকে যেভাবে টুপি মাথায় দেয়, সেইভাবে টুপি ব্যবহার করেই 
একটি শিশু টুপির ধারণ! পায়।_ঘেমন এটি দিয়ে মাথা ঢাকে, এটি অপরকে 
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পরতে দেয়, বাইরে যাবার সময় অন্যের সাহায্যে টুপিটি পরতে হয়, ইত্যাদি। 

কিন্ত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কথা বল! বা বই পড়ার মধ্যে দিয়ে ধারণা পেতে, 
ংশীদারী-কর্ম-তত্বটি কি করে খাটে। ধরা যাক একটি গ্রীক শিরক্ত্রাণ বা 

হেলমেটের ধারণার কথা । এর মধ্যে তো! সরাসরি অংশ নেবার কোনো 

কথাই ওঠে না। বই পড়ে আমেরিকা আবিষ্কারের কথা জানবার মধ্যে 
কোন্ অংশীদারী তৎপয়তা থাকে । 

যেহেতু ভাষা বহু বিষয় শেখবার মুখ্য যন্ত্র, সেহেতু দেখা যাক যে, ভাষা 

কি ভাবে কাজ করে। নবজাত শিশু অবশ্য জীবন অটুর্ভ করে শুধু কতগুলো 
কলব্বনি, কোলাহল ও অর্থহীন স্থর নিয়ে। এসব দিয়ে কোনে! রকমের 

কোনে ধারণার স্ষ্ঠু প্রকাশ হয় ন। এ সব ধ্বনি সাড়া জাগানোর উদ্দীপক 

মাত্র। এর কোনোটা শান্তি আনে, কোনোটা ব! অস্থির করে তোলে, 

আবার কোনোটা অন্য কিছু করে। যদি টুপি, এই ধ্বনিটি, যে কাজের 
মধ্যে কিছু লোক অংশ গ্রহণ করে, সেই কাজের স্যত্রে উচ্চারিত না হতো, 

তা হলে সেটি “ককৃট” শন্বের মতোই একটা নিরর্থক আওয়াজ হতো1। ম 

যখন ছেলেকে নিয়ে বাইরে যান, তখন তিনি বলেন “টুপি”-_-আর 

সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মাথায় একটা কিছু পরিয়ে দেন! বাইরে যাওয়াটা 
শিশুর কাছে একটা পরম লোভনীয় বিষয় হয়ে ওঠে। মা ও শিশু কেবল 

নিজ নিজ শরীর নিয়েই বাইরে যান না,_এর মধ্যে ছু'জনেরই নিবিড় 
সম্বন্ধ থাকে, এবং তারা একই সঙ্গে এটা! উপভোগ করেন। এই কাজের 

অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে একত্রিত হয়ে “টুপি” বলতে মা বা বাবা যা বোঝেন 

শিশুও শীঘ্রই সেই অর্থে তাকে গ্রহণ করে। এইভাবে, কাজের সঙ্গে যুক্ত 

হয়েই এটি সঙ্কেতে পরিণত হয়। পারম্পরিক বোধগম্য শব্বাবলী দিয়েই 
১ ভাষা গঠিত :__নিছক এই তথ্যই নিজবলে একথা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট 

যে, অংশীদারী অভিজ্ঞতার সম্বদ্ধের উপরেই ভাষার অর্থ নির্ভর করে। 

স্পষ্ট কথায়, “টুপি” শব্দটি এক ধরনে ব্যবহৃত হয়ে যেভাবে অর্থলাভ 
করে, *টু-পি” ধ্বনিটিও সেভাবেই অর্থলাভ করে। এবং বড়োদের কাছে 
ও-ছেটির যে অর্থ ছোটোদের কাছেও তাই দীড়ায়। কারণ, ছু-পক্ষই 

ও-ছুটিকে একই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যবহার করে। এই একই ধরনে 
ব্যবহার করার অঙ্গীকার রয়েছে এই সত্যের মধ্ো যে, শিখ ও বয়ো- 
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জোষ্ঠদের মধ্যে একটা সক্রিয় সংযোগ স্থাপনের উপায়রূপেই বস্তু ও শবকে 
প্রথমে একটি “সংযুক্ত” কর্মতৎ্পরতার মধ্যে ব্যবহার কর! হয়। অনুরূপ 

অর্থ ও ধারণ জাগার কারণ এই যে, দু'জনেই অংশভাক হয়ে 

এমন একটা কাজে নিযুক্ত থাকে যে, একজনে যা কিছু করে, তা আর 
একজনের কাজের উপর নির্ভর করে, এবং তার কাজকে গুভাবিত করে। 

যদি দু'জন আদিম লোক একত্র হয়ে শিকারের সন্ধানে যায়, এবং যদি 

কোনো সঙ্কেত, সন্কেতকারীর কাছে “ডান দিকে যাও” বোঝায়, আর শ্রোতার 

কাছে বোঝায়, “বা দিকে যাও” তাহলে তারা নিশ্চয়ই একত্রে শিকার 

করতে সক্ষম হবে না। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অর্থ এই যে, একত্র হযে 

কোনো-কিছুর অনুসরণ করতে গেলে, ছু'্পদ্দের কাছেই এব ও বস্তুর একই 
মূল্যবোধ থাকা দরকার । 

যৌথ কাজে ব্যবহত আম্ষঙ্গিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দগুলি অর্থলাভ 

করলে, নতুন অর্থ বিকাশের জন্য সেগুলিই আবার অন্ঠান্য অরূপ শবাঁবলীর 

সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়। যে ভাবে বস্ত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়, ঠিক সে 
ভাবেই শবও শবের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যেমন যে শব্দীবলী পড়ে শিশু 
কোনো একটা জিনিস,.-ধ্রা যাক যেন,-গ্রীক হেলমেটের কথা শেখে, 

সর্বপ্রথমে সেই শব্দাবলীই কোনো যুক্ত স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজে ব্যবহৃত 
হয়ে অর্থলাভ করেছিল। এখন এঁ শব্দাবলী শুনলে বা পড়লে, যে সব কাজের 

মধো হেলমেটের প্রয়োগ আছে, তার মনে কল্পনাহ্ত্রে সেই সব কাজের 

মহলা উদ্দীপ্ত হয়; এবং এ শব্দাবলী একটি নতুন অর্থ জাগায়। যিনি গ্রীক 
হেলমেট শব্দাবলীর অর্থ বুঝতে পেরেছেন, তিনি সাময়িকভাবে, এবং মনে 
মনে, ধার! গ্রীক হেলমেট ব্যবহার করেছেন তাদেরই একজন অংশীদার হন। 
তাকে কল্পনাস্থত্রে কোনে অংশীদারী ক্রিয়াশীলতায় নিবিষ্ট হতে হয়। 
শব্দের “পরিপৃর্ণ” অর্থ পাওয়া সহজ নয়। সম্ভবতঃ অধিকাংশ লোক এই 
ধারণা নিয়েই তুষ্ট থাকে যে, হেলমেট কোনো অদ্ভুত রকমের শিরস্ত্াণ ) 
এটি গ্রীকের1 এককালে বাবহার করতো । কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে 

উপনীত হই যে, ধারণাবলী দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োগ মানে 
এই তত্বেরই সম্প্রসারণ ও পরিশোধন যে, অংশীদারী বা যৌথ কাজের মধ্যে 
ব্যবহৃত হয়েই বস্ত ও বিষয় অর্থলাভ করে। কোনে! অর্থেই ভাষা এই 
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তত্বের ব্যতিক্রম ঘটায় না। যখন শব্দাবলী কোনে! অংশীদারী ব্যবস্থার 
উপাদানরূপে প্রবেশ করে না,__তা সে প্রকাশ্তভাবেই হোক আর করনাস্থত্রেই 
হোক;--তখন ওগুলো কেবল' অবিমিএ দৈহিক উদ্দীপকরূপেই কাজ করে ; 
এবং তার কোনোরূপ অর্থ বা বুদ্ধিগম্য মূল্য থাকে না। তখন ওগুলো 
কোনে কুক্ষিগত ক্রিয়াশীলতা। চালু করে; তার সাথে কোনে! উদ্দেশ্য বা 
অর্থ থাকে না। উদ্দাহরণ ্বরূপ বলা যায় যে, একটি যোগচিহ (4 ), কোনো 
সংখ্যার নীচে আর কোনো সংখ্যা রেখে যোগ করার উদ্দীপক হতে পারে; 
কিন্তু ধিনি এ কাঙ্জটি করছেন, তিনি যদ্দি তার কাজের তাৎপধ উপলব্ধি না 
করে থাকেন তাহলে তিনি একটি কলের পুতুলের মণ্টোই কাজটি করবেন । 

৩। শিক্ষাদাতারপে সমাজ-মাধ্যম 

মোটের উপর, যে সমন্ত ক্রিয়াকলাপ কোনে! আবেগ জাগায় ও তাকে 

দৃঢ় করে, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে কোনে। উদ্দেশ্ত ও পরিণাম জড়িত 
থাকে,_সামজিক পরিবেশ ব্যক্তিকে সেই সব ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত করে 
তার বা/বহারের মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক ধাত গঠন করে। সঙ্লীত-চর্চা- 
প্রিয় পরিবারে লালিত হলে, কোনে! শিশুর মধো যেটুকু সাঙ্গীতিক সামর্থ্য 

থাকে, তা নিশ্চিতরূপেই উদ্দীপিত হবে; এবং এই শিশুই অন্য . কোনো 
পরিবারে প্রতিপালিত হলে, তার মধ্যে অন্য যে সব আবেগ জাগার 

সম্ভাবনা থাকত, সেগুলে! থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণেই তা উদ্দীপিত 

হবে। যদি শিশুটি সঙ্গীতে উৎসাহ না দেখায়, এবং তাতে কিছু পরিমাণ 
দক্ষতা অর্জন না করে, তাহলে সে এ পরিবারে “খাপ খায় না” সেষে 

সমষ্টির অন্তগর্ত, তাদের জীবন্যাত্রার মধ্যে অংশ নিতে পারে না। অথচ 

যাদের সঙ্গে সে যুক্ত তাদের জীবনযাত্রা! প্রণালীর মধ্যে তার কিছু কিছু 
অংশ নেওয়া অপরিহার্য । এ অবস্থায় সামাজিক পরিবেশ তার অজ্ঞাতসারেই, 

এবং কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্ত -৩44৫.ই একটি শিক্ষামূলক ও গঠনমূলক 

প্রভাব বিস্তার করে । 

আদি. ও বন্ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই ধরনের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণই তাদের 

নাবালকদের প্রতি সে সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকাণ্ড ও ধ্যান-ধারণার একমাজ্র 
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প্রভাবদপে কাজ করে। যে পরোক্ষ বাআন্্ষঙ্গিক শিক্ষার কথ। আমরা 
বলেছি,_-এ হল তাই। এমন কি, এ-কালের সব সমাজেও, যে সব 
তক্ুণকে বাধাতামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাদের মধোও এই ধরনের 
শিক্ষাই মৌলিক পুষ্টি যোগায়। সমষ্টির বিবিধ স্বার্থ ও বৃত্তি অনুযায়ী 
কতক কতক্ জিনিস উচ্চপ্রশংসার সামগ্রী হয়ে ওঠে, আর কতকগুলো 

হয়ে ওঠে বর্জনীয়। সঙ্ঘবদ্ধতা পছন্দ-অপছন্দের সৃষ্টি করে না, পরস্ত তা 

এমনি লক্ষ্যবস্ত যোগায়, যার সঙ্গে পছন্দ-অপছন্দ জুড়ে যায়। যেভাবে 

আমাদের সমষ্টি বা শ্রেণী নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম করে, তাই আমাদের মনোযোগের 

যথার্থ বিষয়বন্ত্ স্থির করে, এবং এইভাবে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও স্বৃতিশক্তির 

দিক ও সীমা বেঁধে দেয়। যা কিছু আগন্তক বা অপরিচিত (অর্থাৎ সমষ্টির 
ক্রিয়াকলাপের বাইরে) তা-ই নীতির দিক দিয়ে নিষিদ্ধ হয়, এবং বুদ্ধির 
দিক দিরে সংশয় জাগার । উদ্ণাহরণস্বূপ বল! যেতে পারে যে, এটা! 

প্রায় অবিশ্বাস্য যে, একালে আমরা যে সমস্ত জিনিস খুব ভালে করে জানি, 

অতীতকালে সেগুলি দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারতো । আমরা আমাদের পূর্ব- 
পুরুষদের প্রতি জন্মগত স্থুল বুদ্ধি আরোপ করে, এবং আমাদের নিজেদের 

অধিকতর বুদ্ধিমান ধরে নিয়ে, এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হই। কিন্ত 
এর আসল ব্যাখ্যা এই যে, সে-কালের জীবনযাত্রার ধরন-ধারন এ সব তথ্যের 

দিকে মনোধোগ আকর্ষণ করেনি। তীদের মন্ নিবদ্ধ ছিল অন্যান্য 
জিনিসের উপরে । বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করার জন্য যেমন ইন্দরিয়-গ্রাহথ 
জিনিসের প্রয়োজন, তেমনি, আমাদের পর্যবেক্ষণ, স্থৃতি ও কল্পনার শক্তিগুলিও 

স্বত-্ফুর্তভাবে কাজ করেনা, পরন্ত সেগুলি গতিশীল হয় চলিত সামাজিক 
বৃত্তিগুলির দাবীদাওয়ার ফলে। এই সব প্রভাবের বশেই মাঁনসতার মুখ্য 
বুনানিটি গঠিত হয়, এবং এটা বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রা্ধ শিক্ষা দিয়ে হয় না,_ 
এস্বতন্ব। এইভাবে যে সব সামর্থ্য অজিত হয়, সঙ্ঞান, সচেতন ও সাবধানী 

শিক্ষা বড় জোর সেগুলিকে পূর্ণতর অন্ুনীলনের জন্য মুক্ত করতে পারে, 
তাদের স্থুলতা কিছুট! দূর করতে পারে এবং যাতে করে সে সামর্থযগুলির 

ক্রিয়াশীলতা অধিকতর ফলপ্রহ্থ হতে পারে তার খোরাক যোগাতে পারে। 

হদিও “পরিবেশের এই নিঞ্ভাত প্রভাব” এত সুক্ষ ও ব্যাপক যে, তা৷ 

চরিত্র ও মনের প্রতিটি তন্ত প্রভাবিত করে, তবুও এমন কয়েকটি 
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দিকের উল্লেখ করা সার্থক হবে, যেখানে তার ফল সর্বাপেক্ষা বেশী লক্ষণীয় । 

প্রথমে ধর! যাক ভাষণ, বা, কথন-অভ্যাস। মৌলিক বাক্ভঙ্গী ও আমাদের 
শব্দাবলীর অধিকাংশই গঠিত হয় জীবনযাত্রার সাধারণ মেলামেশার কুত্রে। 
এই বাকৃভঙ্গী কোনে! বিধিবদ্ধ উপায়ে আসে না, আসে সামাজিক বাধ্যবাধকতা 
থেকে । আমরা সহজ করে বলে থাকি যে, শিশু “মাতৃ” ভাষা আয়ত্ত করে। 
যদিও এই অঞ্জিত ভাষণ-অভ্যাসকে সচেতন শিক্ষার দ্বারা শোধন করা, 
এমনকি বদল।নও যার, তবুও দেখা যায় যে, উত্তেজনার সময় যত্বাজিত 

এই বাক্ভঙ্গী লোপ পায়; এবং আদি ও অকৃত্রিম মাতৃভাষাই আবার 

ফিরে আসে। দ্বিতীয়তঃ আদব-কায়দার কথা & বলে শেখানোর চে 

করে শেখানো অনেক কার্ধকর ; কথাটার মধ্যে শ্লেষ থাকলেও এটি প্রণিধান- 

যোগ্য । আমরা বলি যে, শিষ্টাচার আসে স্থ্শিক্ষ! থেকে, কিন্া শিষ্টাচারই 
স্থশিক্ষা। আবার স্থুশিক্ষা আসে আভ্যাসিক কাজের মাধ্যমে, আভ্যাসিক 

উদ্দীপকগুলির প্রতি সাড়ার মাধামে,_সংবাদ জ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে নয়। 

জ্ঞাতপারে শোধন করার ও উপদেশ দেওয়ার অনেক ঘটা থাকলেও, 

পরিণামে পারিপার্থিক আবহাওয়া ও ভাবভঙ্গীই শিষ্টাচার গঠনের প্রধান 
উপকরণ । এই শিষ্টাচারই ছোটখাট] নীতি বিশেষ। এ ছাড়া, প্রধান 

প্রধান নীতির ক্ষেত্রেও সংজ্ঞাত শিক্ষাদান কেবল সেই পরিমাণেই ফলপ্রস্থ 
হতে পারে, যে পরিমাণে সেটি শিশুর সামাজিক পরিবেশতুক্ত সাধারণ মাসথষের 

“চলন-বলন”-এর সঙ্গে খাপ খায়। তৃতীয়তঃ স্থরুচি ও সৌন্দর্যান্ছভূতি | যদি 
মাজিত রূপ ও বর্ণ-সমন্থিত স্ুসমঞ্জস সামগ্রীতে দৃষ্টি নিয়ত আরুষ্ট হয়, 
তাহলে স্বভাবতঃই রুচির একটি মান গড়ে ওঠে । কোনো অকিঞ্চিৎকর 
উষর পরিবেষ্টনী যেরূপ সুন্দরের বাসনা বিলোপ করে, একটা কৃত্রিম, আড়ঙয় 

-বন্ুল, অবিন্ন্ত এবং অতিরপ্রিত পরিবেশও তেমনি রুচির অবনতি ঘটায়। 

এরকষের কোনো প্রতিকূল পরিবেশে, স্থুরুচি সম্বন্ধে সংজ্ঞাত শিক্ষাদান, 

অপরের ভাবনাকে জীর্ণ সংবাদ জ্ঞাপনের স্যরেই সীমাবন্ধ রাখে,--তার বাইকে 
আর কিছুই দিতে পারে না। এ-রকমে পাওয়! রুচিজ্ঞান কখনো স্বতঃক্ফূর্ড 
ও ব্যক্তিগতভাবে দান! বাধে না, পরস্ত যাদের অভিমতের প্রতি ব্যক্তিকে 

তাকাতে শেখানো হয়েছে, এ-জ্জান তাদের ভাবনারই গতানুগতিক শ্থায়ক 
হয়ে থাকে । যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থায় মানুষ অত্যন্ত হয়, সেগুলোর গ্রভাষেই 
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যে তার মূল্য বিচারের স্থগভীর মানদণ্ড গড়ে ওঠে,--এ কথা এ প্রসঙ্গে কোনো 
চতুর্থ প্রস্তাব নয়। বরং 'যে সব কথা পুর্বেই বলা হয়েছে এটি তাদের 
মধ্যেই মিশে আছে। কি যে লাভজনক, আর কি যে লাভজনক নয়, 
তার সংজ্ঞাত মূল্যান্গমান যে কি পরিমাণে আমাদের অজ্ঞাত কোনো 
কোনে! মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল, আমরা তা কদাচিৎ হৃদয়জম করি। 
কিন্তু সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, আমরা জিজ্ঞাসা বা অনুচিত্তন ছাড়াই 
যে সব বিষয় মেনে নেই, সেগুলিই আমাদের সংজ্ঞাত চিস্তাধার। স্থির করে 

এবং সিদ্ধান্ত ধার্য করে। যেসমন্ত অভ্যাসগত গঠন বিচার-বিবেচনা-স্তরের 

শীচে সুপ্ত ধাকে, এবং অআঞ্ঘান্যের সঙ্গে অবিরাম আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে 
গড়ে ওঠে__এ হল তাই। 

৪। বিশিষ্ট পরিবেশরূপে বি্যালয় 

শ্িক্ষণশীল ধারা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রস্তাবনার প্রধান গুরুত্ব এই যে, আমরা 
চাই, বা, না চাই,__এ ধার! বয়ে চলেছে । এধারা লক্ষ্য করতে বলে যে, 

ছোটোরা যে ধরনের শিক্ষা পায়, বড়োরা মাত্র একটি পন্থা অবলম্বন করেই 

তা সঙ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত করে। এবং সে পন্থাটি হ'ল,_যে পরিবেশের মধ্য 
ছোটোর1 কাজকর্ম করে, এবং যার ফলে তাদিকে চিস্ত করতে হয়, অনুভব 

করতে হয়) সেই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা। আমরা কখনো প্রত্যক্ষভাবে 
শেখাইনা, শেখাই পারিপাশ্বিকের স্থত্র ধরে,-পরোক্ষভাবে। কোনো 

আকস্মিক পরিবেশকে শেখাবার কাজটা করতে দেব, না, এ জন্যে একটি 

পরিবেশ পরিকল্পনা করে নেব,_-এ ছুটো পথের মধ্যে অনেক প্রভেদ থাকে | 

এবং শিক্ষণশীল প্রভাব হিসাবে, যে কোনো৷ পরিবেশই একটা আকম্মিক 

পরিবেশ, যদি না, তার শিক্ষামূলক ফলপ্রস্তা৷ বিচার-বিবেচনা দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 

হয়। একটি বুদ্ধি-বিবেচনাশীল পরিবারের সঙ্গে অপর একটি বুদ্ধি-বিবেচনাহীন 

পরিবারের পার্থক্য এই যে, শিশুদের ক্রমবিকাশের উপরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 

দ্রিকটি বিবেচনা করেই প্রথম পরিবারটিকে জীবনচর্ধা ও মেলামেশার অভ্যাস- 

প্রণালী নির্বাচন করতে হয়, বা অন্ততঃ তাকে নির্বাচন করার ভানও 

করতে হয় কিন্তু মানসিক ও নৈতিক প্রবণতাকে প্রভাবিত করার সাথে 
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যে সব পরিবেশের সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে, তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ই হ'ল 
আদর্শ দৃষ্টান্ত । 

মোটামুটি কথা হল এই যে, সামাজিক এঁতিহা যখন এমন জটিল হয়ে 
ওঠে যে, সমাজ-ভাগডারের একটা বড়ো অংশ লিপিবদ্ধ করতে হয়, এবং 
সক্ষেতাদির মাধ্যমে তা প্রবাহিত করতে হয়, বিদ্যালয় তখনি গড়ে ওঠে। 

লেখার সঙ্কেত, কথার সম্কেত থেকেও বেশী কৃত্রিম ও নিয়মাবদ্ধ। অন্যান্যের 

সঙ্গে আকম্মিক মেলামেশার ফলে ওগুলো আয়ত্ত করা যায় না। অধিকন্ত, 

লিখিত ভাষা! এমন সব বিষয়বস্ত নির্বাচন ও লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করে, যেগুলি 

দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অর্পর্রচিত। পুরুষা্থক্রমে যে 

কীতি সঞ্চিত হয়েছে, এর মধ্যে তাকে ধরে রাখা হয়, যদিও এর কিছু অংশ 
সাময়িক ভাবে কাজে লাগে না। ফলে যখনি কোনো গোষ্ঠীকে তার নিজ 

অঞ্চল এবং বর্তমান গোষ্ঠীবহিভূর্তি বিষয়বস্ত্র উপর বেশ-কিছু পরিমাণে নির্ভর 

করতে হয়, তখনি গোষ্ঠীর যাবতীয় সঙ্গতি ও সম্পদ পর্ধাপ্ত পরিমাণে প্রবাহিত 

করার জন্য, গোঠ্ীকে বিগ্ভালয়ের নিয়মাবদ্ধ মাধ্যমের উপর ভরসা করতেই 
হয়। একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক : প্রাচীন গ্রীক ও রোমক্ জীবনধারা! 

আমাদের জীবনধারাকে গভীরভাবে গুভাবিত করেছে; কিন্তু তাদের জীবন 
ধারা যেভাবে আমাদের উপর ক্রিয়া করে, আপাত দৃষ্টিতে আমাদের নিত্যকার 
অভিজ্ঞতার মধ্যে তা দেখ যায় না। এই ভাবে, যে সব গোঠী এখনো বর্তমান, 

কিন্তু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে,--যেমন বৃটিশ, জার্মান, ইটালীয়,_তাদের সঙ্গেও 
আমাদের সামাজিক বাপার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । কিন্তু যেভাবে আমাদের 

সঙ্গে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে, প্রকাশ্য বিবৃতি ব! মনোযোগ ছাড়া, 

তা বোঝবার উপায় নেই । ঠিক এই রকমই, আমাদের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে, 

বহুদূরবর্তণ ভৌত তেজোরাশি এবং দৃষ্টিবহিভূতি ভৌত সত্বাগুলির যে ভূমিকা 
আছে, তা ছোটোদের কাছে স্পষ্ট করে তোলার জন্ত, আমাদের নিত্য 

নৈমিত্তিক সাহ্চর্ধের উপর ভরসা রাখা যায় না। কাঁজেই এ সব বিষয়ে 

ঘত্ব নিতে হলে সামাজিক আদান-প্রদানের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা 

দরকার। এই প্রতিষ্ঠানই হল স্কুল বা বিদ্যালয়। | 
:. জীবনযাত্রার নিত্যনৈমিত্তিক অনুষঙ্গ গুলির তুলনায় এই ধরনের অন্যের 
তিনটি অতি নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে। প্রথমতঃ, কোনো! জটিল সভ্যতা এত 
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বেশী জট-পাকানো যে, তা সামগ্রিকরূপে আয়ত্তে আনা যায় না| সে জন্যেই 
একে অংশে অংশে ভাগ করতে হয়, এবং ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে আয়ত্তে 

আনতে হয়। আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনের নানাবিধ সম্পর্ক সংখ্যায় 

এত বেশী, এবং এত বেশী জট-পাকানে। যে শিশুকে হুষ্ঠতম অবস্থায় রাখলেও, 

সে সহজে তার অতীব প্রয়োজনীয় অংশগুলির অনেকগুলির মধ্যেও অংশ 

নিতে পারবে না। আর অংশগ্রহণ না করার মানে_ সেগুলোর তাৎপর সম্বন্ধে 

অজ্ঞাত থাকা । ফলে, ওগুলো তার নিজের মানপিক প্রবণতার অংশ-স্বরূপ 

হয়না। ফলে, বনের মাঝে গাছ যায় হারিয়ে। ব্যবসায়, রাজনীতি, 

কলা, বিজ্ঞান, ধর্ণ, সবক্ষিছুই যুগপৎ তার মনকে টানবে, কিন্তু এর ফল 
ধাড়াবে বিভ্রান্তি । সমাজের যে অঙ্গকে আমর! বিদ্যালয় বলি, তার প্রথম 

কাজ হ'ল একটি সরল পরিবেশ স্থষ্টি করা। যে লক্ষণগ্ুলি স্পষ্টতঃ 

মৌলিক এবং যাতে ছোটোদের সাড়া জাগানে! যায়, বিগ্ালয়ের কাজ 
হল সেগুলিকে নির্বাচন কর! | পরে, য। আয়ন্ত করা হ'ল, তাকে কাজে প্রয়োগ 

করে, যাতে অধিকতর জটিল বিষয়গুলির মর্ম উপলব্ধি হয়, তার একট! 

ক্রমোক্ধত বাবস্থা! রূপায়িত করা । 

দ্বিতীয়তঃ, স্থুল-পরিবেশের আর একটি কাজ হ'ল, মানসিকতার উপরে 

সমকালীন সামাজিক পরিবেশের অশোভন দিকগুলির প্রভাব যতোদূর সম্ভব 
দর করা। এতে, কাজ করার একট। পরিশোধিত মাধ্যম স্থাপিত হয়। 

কেবল সরলীকরণ নয়, পরন্ত যা-কিছু অবাঞ্চিত, তাকে সমূলে দূর করাই 
হ'ল নির্বাচনের লক্ষ্য। প্রত্যেক সমাজই কতগুলি তুচ্ছ বিষয়, অতীতের 
জঞ্জাল এবং বিকৃত ধারণাঁবলীতে ভ।রাক্রান্ত। পরিবেশ স্থজনে স্কুলের কর্তব্য 

হল, তার আবেষ্টনী থেকে ওসব জিনিল বাদ দেওয়া, এবং চলিত 

সামাজিক পরিবেশের মধ্যে এ সব জিনিসের প্রভাব প্রতিরোধে সম্ভাব্য 

সবকিছু করা। নিজ-ব্যবহারের জন্ত সর্বোত্কৃষ্টকে নির্বাচন করেই, বিদ্যালয়, 
তার এই “সর্বোৎকৃষ্টের? ক্ষমত। বাড়িয়ে তোলে । 

কোনো সমাজ সভ্যতার আলোকে যতোই উজ্জল হয়ে ওঠে, ততোই সে 

উপলব্ধি করে যে, সমাজের যাবতীয় পুপ্তীভূত কীতি সংরক্ষিত ও প্রবাহিত 

কর! তার দায়িত্ব নয়,_-তার দায়িত্ব হল একটি শ্রেষ্ঠতর ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে 
ঘা কিছু প্রয়োজন তাই ধরে রাখা এবং তাকে পুরুযান্ক্রমে চালু করা। 
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এই উদ্দেস্ঠ সাধনে ইস্কুলই হল সমাজের প্রতিনিধি। 
অতঃপর, বিষ্ালয়-পরিবেশের তৃতীয় কাজ হল, সামাজিক পরিবেশের ' 

বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য স্থষ্টি করা, এবং লক্ষ্য রাখা যে, প্রতিটি 
ব্যক্তিই যেন নিজ নিজ বংশগত বাধা-নিবেধের হাত থেকে মুক্ত হবার সুযোগ 

পায়; এবং একট প্রশস্ততর পরিবেশের সঙ্গে অধিকতর "প্রাণবন্ত সংযোগে 

আসতে পারে । সমাজ, সম্প্রদায় প্রভৃতি সাদৃশ্-মূলক শবগুলি বিভ্রান্তিকর । 

কারণ এ দিয়ে এই ধারণা হতে পারে যে, কোনো একটা শব্দ যেন কেবল 

একটা জিনিসেরই প্রতিরূপ। ব্রত; একটা আধুনিক সমাজ বলতে কম- 
বেশী-শিথিলভাবে-যুক্ত, অনেকগুলি সমাজকে বোঝায়। প্রতিটি পরিবারই 
তাদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে এক একটি সমাজ রচন। করেন। একটি গ্রাম বা 
রাম্তার খেলার সঙ্গী-সারীরাও এক একটি সমাজ। প্রত্যেক ব্যবসায়ী 

সম্প্রদায় এবং সমিতিও এক একটি সমাজ। এই সমস্ত পরিচিত শ্রেণীর 

বাইরেও আমাদের দেশের মতো একটা! দেশের মধো, নান। ভাষাভাষী, নান! 

ধর্মপন্থী, নানা অর্থনীতিক ভাগ-বিভাগ রয়েছে । একটি আধুনিক মহানগরীর 
মধ্যে নামমাত্র রাষ্রিক্ন এঁক্য থাকলেও, এখানে পুরাকালের কোনো 
মহাদেশ থেকেও অনেক বেশী সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন রাজনীতি, এঁতিহ, 
আশা-আকাঙ্কা, উদ্দেশ্ট, শাসন বা নিয়ন্ত্রণ বিধি রয়েছে । 

এর প্রতিটি সমষ্টিই তার সভ্যদের সক্রিয় মানস প্রবণতায় গঠনমূলক 
প্রভাব বিস্তার করে। এক একটি চক্রিদল, ক্লাব, ছুর্বৃত্ত বা কয়েদীর দল, 

তাদের সঙ্ঘবন্ধ বা যৌথ ক্রিয়াকলাপের মধো,- ধর্মসঙ্ঘ, শ্রমিক সংস্থা, 

বাবপায়ী সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলের মতোই,_-তাদের নিজ নিজ সভ)দের 

জন্য শিক্ষামূলক পরিবেশ স্থষ্টি করে । কোনো পরিবার, শহর বা! রাষ্ট্রের মতোই 
এর। প্রত্যেকে এক একটি সঙ্ঘবদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক জীবন। আবার, এমন 

সম্প্রদায়ও অনেক আছে, যাঁদের সভ্যদের মধ্যে কোনো সরাসরি যোগাযোগ 
থাকে না, এবং যদি বা থাকে তা খুবই কম”_ফেমন দেখা যায় পৃথিবীর 
নানা স্থানে ছড়িয়েথাকা কলাবিশারদ, বিগ্ভাবিশারদ বা বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে । 
এ সব দলেরও এক একটি সাধারণ উদ্দেশ্ট থাকে । এদের একজনের কর্মধার! 

অন্ত জনের কৃতির সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার .ফলে সরাসরি রূপান্তরিত হতে 

পারে। | | 
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প্রাচীনকালে জনসমষ্টি সমূহের বৈচিত্র্য ছিল প্রধানতঃ কোনে ভৌগোলিক 
ব্যাপার । সমাজের সংখ্যা ছিল বন্ধ, কিন্তু প্রত্যেক সমাজই তার নিজ নিজ 
অঞ্চলে বাম করত, এবং এর সভ্যদের প্রকৃতিও ছিল অভিন্ন। কিন্তু বাণিজ্য, 
পরিবহন, আন্ত:সংযোগ, স্থানান্তর যাত্র। ইত্যাদি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে 

মতো! দেশগুলি বিভিন্ন এতিহা ও রীতিনীতি সম্ঘলিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে 

গঠিত হয়েছে। সম্ভবতঃ অন্ত কোনো একটি কারণ থেকে, এই পরিস্থিতিটিই 
এমন এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দাবী বলবৎ করেছে যে, তার ফলে 

নাবালকদের জন্ত সম-সাম্য, পরিবেশ কৃষ্টি হতে বাধ্য। কেবল এই গন্থ৷ 
অবলম্বন করেই এক রাষ্্নীতিস্ঘলিত কোনো রাজ্যের মধ্যে পৃথক পৃথক গোঠী, 
স প্রদদায় ও উপজাতির সান্দিধ্য-প্রস্থত কেন্দ্রাতীগ শক্তিপুণ্জের প্রভাব প্রতিহত 
করা সম্ভব। বিভিন্ন উপজাতি, বিভিন্ন ধর্ম ও বিসদুৃশ রীতিনীতি সম্বলিত 
যুব-সম্প্রদায়ের একত্রে মেলামেশার ফলে, সকলের জন্যই একটি নতুন ও 
প্রশস্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে । সর্বজনীন বিষয়-বস্তব সকলকেই কোনো! এক 

প্রশস্ত দিগন্তের প্রতি এক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী পেতে অভ্যন্ত করে; এবং সে 
দৃগ্ভঙ্গী বিচ্ছিন্ন জনসমষ্ট্ির দৃগ্ভঙ্গী অপেক্ষা বৃহত্তর । আমেরিকার গণ- 
বিগ্ভালয়ের আতীকরণ শক্তি এই সর্বজনীন ও স্থ্ষম দাবির যাথার্থা সম্বন্ধে 

উজ্জল সাক্ষ্য দেয়। 

ব্যক্তি যে সমস্ত বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের বিচিত্র প্রভাবগুলির 

মধ্যে এসে পড়ে, সেগুলি যাতে প্রতিটি ব্যক্তি-মানসে সমন্বিত হতে পারে, 

বিদ্যালয়কে সে দায়িত্বও নিতে হয়। দেখ! যায়,--পরিবারে এক নিয়ম, 
রাস্তায় এক নিয়ম, কারখানায় বা গুদামঘরে তৃতীয়, নিয়ম এবং ধর্মস্থানে 

চতুর্থ নিয়ম। ব্যক্তি যখন এক পরিবেশ থেকে আর এক পরিবেশে যায়, 
তখন সে পরম্পরবিরোধী আকর্ণের মধ্যে পড়ে। এবং তখন এই 

আশঙ্কা থাকে যে, বিচার-ুদ্ধির বিভিন্ন মানদণ্ডে, এবং বিভিন্ন উপলক্ষজাত 

প্রক্ষোভে, তার ব্যক্তিত্ব একটি খণ্ডিত সত্বায় পরিণত হতে পারে। এই 

আশঙ্কাই বিগ্ভালসকে দঢ় সম্থল্প ও সংহতি-সম্পন্ন কর্তবাভার নিতে উদ্বুদ্ধ করে। 

সারাংশ 1 | 

ফোনে! একটি সমাজের নিরবচ্ছিন্ন ও উন্নতিশীল জীবনধারার জন্য তরুণদের 

মধ্যে যে সব বৃত্তি ও প্রবণতার বিকাশ সাধন কর! অত্যাবশ্যক বিবিধ 
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বিশ্বাস, আবেগ ও জ্ঞানের সাক্ষাৎ পরিবহন দ্বারা তা সাধিত হয় না। 

তা সাধিত হয় পরিবেশের মাধ্যমে । কোনো জীবিত সত্তার বৈশিষ্ট্য হল 

তার কর্ম-সম্পাদনা। এই সম্পাদনায় যে সব অবস্থা-বাবস্থা, শর্ত ও নিয়ম 

সংশ্লিষ্ট থাকে, তার মোট তযোগফলটিই হ'ল পরিবেশ। সমষ্টির যে- 

কোনো একজনের কাঁজকর্ম ম্পীদনে, সহ্যাত্রীদের যে-সমন্ত ক্রিয়াকলাপ ত।র 

সঙ্গে যুক্ত হয় তাই দিয়ে গড়ে ওঠে সামাজিক পরিবেশ । ব্যক্তি সে- 

পরিমীণে সমবেত কর প্রচেষ্টার মধ্যে অংশগ্রহণ করে, সামার্সিক 

পরিবেশও সেই-পরিমাণে শিক্ষীপ্রদ হয়। স্মঙ্টিগত কমপ্রচেষ্টার মধ্যে 
বাক্তি নিজ অংশটি সম্পন্ন করে, যে উদ্দেশ্ঠটি এই প্রচেষ্টার প্রেরণ! যুগিযনেছিল, 
সেটিকে নিজেরই উদ্দেশ্য করে নেয়, সুপরিচিত হয় সেটির কর্মপদ্ধতি ও 

বিষয়বস্ত্র সঙ্গে,-অর্জন করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, এবং এ সব করতে গিয়ে, 

সে আবেগে অভিসিক্ত হয় । 

তরুণেরা যে যে সমষ্টির অন্থর্গত, সেই সেই সমষ্টির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে 

ক্রমে ক্রমে অংশ নেওয়ার ফলে, তাদের অজ্ঞাতসারেই তাদের মানসতায়, 

শিক্ষার আগ্রহ গভীর ও নিবিড় হতে থাকে । সমাজ যখন জটিল থেকে 

জটিলতর হতে থাকে তখন, যে নিশিষ্ট সামাজিক পরিবেশ অপরিণতদের : 

শক্তি-সামর্যের প্রতি ধাত্রীস্থবলভ সজাগ দৃষ্টি দিতে পারে, তার প্রয়োজন 

ঘটে । এই বিশিষ্ট পরিবেশের অনেক গুরু কর্তব্যের মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
হ'ল তিনটি :₹_-এক, বাঞ্চিত প্রবণতা বিকাশের জন্য তার উপকরণগুলির 

সরলীকরণ ও শৃঙ্খল] সাধন; ছুই, সমকালীন সমাজরীতির শোধন ও আদর্শীয়ন; 

এবং তিন, ছোটোদের নিজ নিজ ভাগ্যের উপর ফেলে রাখলে যে রকমের 

সামাজিক পরিবেশে তারা প্রভাবান্বিত হতে পারে, তা থেকে একটি অধিকতর 

প্রশস্ত ও স্ধম পরিবেশ গড়ে তোলা । 



তৃতীয় অধ্যায় 
নির্দেশেরপে শিক্ষা 

১। নিদেশকরূপে পরিবেশ 

শিক্ষার সাধারণ প্রক্তিয়৷ যে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, এখন আমর! তার 

একটি রূপ বিচার করব। এটিকে বলা চলে নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালন । 

নির্দেশ, নিয়ন্ত্র ও পরিচালন এই তিনটি শব্দের মধ্যে শেষেরটি, সহযোগিতা 

সহকারে পরিচালিত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক সামর্থযগুলিকে সাহায্য করার ধারণাকে 

চড়ান্তরূপে জ্ঞাপন করে। শিয়ন্থণ শব্দট যেন বাইরের কোনো শক্তির চাপ, 
এবং নিয়গ্রিত ব্যক্তির দিক থেকে যেন কিছু পরিমাণ প্রতিরোধের আভাস- 

স্ছচক। নির্দেশ অপেক্ষারুত নিরপেক্ষ শব্ধ এবং এটি এই ইঙ্গিত করে যে, ক্রিয়া- 
শীল প্রবণতাগুলি যেন উদ্দেশ্ঠবিহীন ভাবে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত না হয়ে একটি 

নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। নির্দেশ হ'ল একটি মৌলিক প্রক্রিয়!। 
এর এক সীমায় আছে পরিচালনমূলক সহায়তা আর অন্য সীমায় রয়েছে 

০ নিয়মন বা শাসন। কিন্ত নিয়ন্ত্রণ শব্দটি সময় সময় যে অর্থ জ্ঞাপন করে, 

আমরা সর্ব ক্ষেত্রেই ত! সধত্বে পরিহার করব। জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাত" 

সারেই হোক, কখনো কখনো ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যক্তির বিভিন্ন প্রবণতা 

স্বভাবতই অবিষিশ্র ব্যক্তিত্ববাদী বা অহংবাদী_কাজেই সমাজ বিরোধীও 

বটে। এ অবস্থায় যে ক্রিঘাপ্রধালী অবলঘ্ন করে ব্যক্তিন আবেগ জন- 

সাধারণের উদ্দেশ্টের বশবর্তী কর! হয়, নিয়ন্রর শব্দটি সেই অর্থই ব্যক্ত 
করে। যেহেতু ধরেই নেওয়৷ হয় যে, তার নিজ প্রকৃতি এই ক্রিয়া-প্রণালীর 

পরিপন্থী, এবং এটির সহারতা না করে বরং বিরোধিতা করে, সেই হেতু 
নিযস্থণৈের এই অর্থের সঙ্গে দমন বা! বাধ্য-বাধকতার একটা গন্ধ থাকে। 
এই ধারণার ভিত্তিতে কতিপয় শাসন-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রতস্থ গঠিত হয়েছে, 

এবং এটি শিক্ষা বিষয়ক ধারণা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও গুরুতররূপে সক্রমিত 

হয়েছে। কিন্তু এ রকমের মত পোষণ করার কোনো ভিত্তি নেই। এ 

কখা ঠিক যে, লোকে সময় সময় নিজ নিজ পথ অনুসরণ করতে ইচ্ছুক, 

এবং মে পথ অগ্যদের পথের বিপরীত দিকেও যেতে পারে। কিন্তু এও 
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ঠিক যে, তারা অগ্যান্তের ক্রিয়া.কলাপের মধ্যে আসতে এবং সম্মিলিত বা 
সহযোগী প্রচেষ্টায় অংখ গ্রহণ করতেও ইচ্ছুক__ইয় তে| বা মোটের উপর 
মুখাতাবেই ইচ্ছুক । অন্যথায়, সম্প্রদায়ের অন্তিত্ই সন্তব হতো না, এমন 
কি, তার সাম্রস্ত রক্ষার জন্ত শীসন-ব্যবস্থা যোগাতেও কোনো! লোক আগ্রহী 
হতো না। অবশ্য ব্যক্তিগত স্থবিধা লাভের জন্য যদি কেউ তা'করে,তাহলে 

সে আলাদা কথা। প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণের একমান্র অর্থ হল সামর্থ্য নিরশ। 

এর মধ্যে নিজের চেয় নিয়মন লাভ করা যতোখানি থাকে, অন্যেরা অগ্রণী 

হয়ে যেনিরমন সাধন করে তাও ততোখানি থাকে । 
সাধারণতঃ প্রতিটি উদ্দীপকই কর্মতৎ্পরতা৷ নির্দেশ করে। উদ্দীপক 

কেবল কর্মোম্মাদনা ও আলোড়নই আনে না, পরস্ত কর্মকে কোনো! একটা লক্ষাও 

নির্দিষ্ট করে দেয়। অন্যভাবে বললে দাড়ায় যে, সাড়া কেবল প্রতিক্রিয়া 

বা, আলোড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে একট! প্রতিবাদ নয়। শব্দটিই সুচিত করে 

যে, এটি কোনো! প্রত্যুত্তর ৷ সাড়া উদ্দীপকের সম্তুখীন হয়, এবং তার সঙ্গে 

সামপ্্ত রাখে । উদ্দীপক ও উদ্দীপনার মধো পারম্পরিক উপযোগিতা! থাকে । 

আলো চোখের উদ্দীপক, মে কিছু দেখতে বলে, এবং চোখের কাজ হল দেখা । 

যদি চোখ খোল! থাকে এবং আলো! থাকে, তবেই দেখ! ঘটে। উদ্দীপক হল 

অঙ্গের যথাযথ ক্রিয়া সম্পন্ন করার শর্ত, কোনে! বাইরের ঝঞ্ধাট নয়। কাজেই 

সকল নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণই কর্মতৎপরতাকে নিজ লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পথ প্রদর্শক 

রূপে কাজ করে । কোনো অঙ্গ যা করতে তৎপর, নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণ তা পুরা- 

পুরি সম্পন্ন করতে সহায়ত| করে । 

কিন্তু এই সাধারণ উক্তিটি দুটি শর্ত সাপেক্ষ । প্রথমতঃ, মাত্র অল্লক'টি 

সহজ:্রবৃত্তির কথা বাদ দিলে, একজন অপরিণত লোক যে সব উদ্দীপকের 

সম্মুখীন হয়, সেগুলি প্রথম অবস্থায় ঠিক ঠিক সাড়া জাগানোর পক্ষে পরিমিত 
নয়। সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি জাগে। এই শক্তি 

লক্ষাচ্যুত হয়ে অপচায়িত হতে পারে, ককৃতকার্ধতার বিরুদ্ধেও যেতে পারে। 

আবার কাজের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে ক্ষতিও করতে গারে। বাই-সাইকেল 
চালাতে আরম্ভ করা একজনের সঙ্গে বাই-সাইকেল চালাতে দক্ষ, এ 
রকম একজনের তুলনা! করলে, এটি বোঝা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে নিয়োজিত 
শক্তি দিক-বিদিকের ধার ধারে না তার বেশীর ভাগই বিক্ষিপ্ত ও 

খা) 
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কেন্ত্রাতীগ। নির্দেশের মধ্যে যাতে সঠিক সাড়া আলে, তার জন্ত কাজের 
কেন্দ্রীকরণ ও স্থিরীকরণ থাকে, এবং অপ্রয়োজনীয় ও বিভ্রান্ত গতিবিধির 
দূরীকরণের প্রয়োজন ঘটে । দ্বিতীয়তঃ, যদিও এমন কোনো কর্মতৎ্পরতা 
জাগে না, যার মধ্যে ব্যক্তি কিছুমাত্র সহযোগিতা করে না, তবুও সাড়া 
এমন ধরনের হতে পারে, যা কাজটির ক্রম ও নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে খাপ খায় 

না। মুষ্টিযোদ্ধা বিশেষ একটা আঘাত এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু হয়তো 
তার সেই অব্যাহতি তাকে পরক্ষণেই আরও একটা কঠিনতর আঘাতের 
সম্মধীন করবে । যোগ নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল, কর্মপরম্পরার মধ্যে একটা] 

নিরবচ্ছিন্নতা স্থির করা। প্রত্যেকটি কর্ম যে কেবল তার অব)বহিত উদ্দী- 

পকের প্রয়োজন মেটায় তা নয়, পরস্ত পরবর্তাঁ কর্মপ্রবাহকেও সাহায্য করে । 
সংক্ষেপে, নির্দেশ একাধ।রেই যুগপৎ এবং পরম্পরাগত। সময়গত প্রশ্নোজন 

এই যে, ঘে সমস্ত প্রবণতা আংশিক ভাবে জেগে ওঠে, তার যেগুলি তৎকালীন 
প্রয়োজনীয়তার উপর কর্মশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করবে, সেগুলিকে নির্বাচন 
করা। আর পরম্পরাগত প্রয়োজন হ'ল, পৌর্বাপর্যের মধ্যে দিযে কর্মের 
একটা ভারসাম্য রক্ষা করা। এতে কর্মতৎপরতা৷ “ক্রমান্ুবতণ” হয়। 

স্থতরাং নির্দেশের ছুটো! দিক £__কেন্দ্রীকরণ ও ক্রমান্ুবর্তন-_-একদিকে স্থানান্থ- 

বতিতা, অন্য দিকে সময়্াহগবতিতা। প্রথমটি লক্ষ্ভেদে কৃতনিশ্চয়তা 

আনে, দ্বিতীয়টি পরবর্তাঁ কাজের জন্য ভারসাম্য বজায় রাখে । স্পষ্টই বোঝা 
যায় যে, এ ছুটি অংশকে ধারণায় যে ভাবে পৃথক কর! যায়, কার্ধতঃ সে ভাবে 

পৃথক করা সম্ভব নয়। যে কোনে সময়েই ক্রিয্নাশীলতাঁকে এমন ভাবে 
কেন্দ্রীভূত করতে হবে, যাতে পরবর্তার জন্য যেন তার প্রস্তুতি থাকে । 
অবশ্ঠ ভবিন্যৎ ঘটনাক্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সাড়ার 
সমস্তাকে জটিল করে তোলে । 

এই সব সাধারণ উক্তি থেকে ছু'টি সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত আসে। একদিকে, 

অবিমিশ্র বাহিক নির্দেশ অসম্ভব। সাড়া জাগানোর জন্য পরিবেশ বড় 
জোর কেবল উদ্দীপকই যোগাতে পারে। আদলে ব্যক্তির মধ্যে আগে 
থেকেই ষে সব প্রবণতা থাকে, সাড়া জাগে তার থেকেই। এমন কি, 

যখন একজনকে ধমক দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কাজ করানো হয়, তখন তার 

দরুণ কেবল এই জন্াই 'কাজ হয় যে, তীর মধ্যে আগে থেকেই ভয়ের সহজ 
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প্রবৃত্তি থাকে । তা! যদি তার না থাকে, বা থাকলেও তা ষদ্দি তার মিজের 

শাসনাধীনে থাকে, তাহলে যার চোখ নেই সে যেমন আলোর প্রভাবে কিছু 

দেখতে পাবে না, তেমনি ভয়ের প্রভাবেও কারও কাছ থেকে কোনও 

কাজ আদায় করা যাবে না। যদিও বড়োদের রীতিনীতি ছোটোদের কর্ম 

তৎপরতা নির্দেশ করতে ও জাগ্রত করতে উদ্দীপকের কাজ করে, তথাপি 

কিন্ত ছোটোরা তাদের কাজকর্ম পরিশেষে যে পথটি বেছে নেয় সেটি ধরেই 

কাজে অংশ নেয়। যথার্থভাবে বলতে গেলে দাড়ায় যে, তাদের উপরে ব। 

তাদের মধ্যে জোর করে কোনো কিছু চাপানো যার না। এই সত্যটিকে 

উপেক্ষা করার অর্থ মানুষের স্বভাবকে বিরূপ ও বিকৃত করা । নিদেশ-নিয়ন্ত্রিত 

ব্যক্তিদের উপস্থিত সহজপ-প্রবৃত্তি ও অভ্যাস কোনো কাজকর্মে যে অংশ দান 

করে তা হিসাবের মধ্যে ধরার অর্থ হল, বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার সহিত 

নির্দেশ দেওয়া । নিখুঁতভাবে বলতে গেলে, সকল নির্দেশই পুননির্দেশ_যে 

সব কর্ণ তৎপরতা! আগে থেকে চলতে থাকে, সেগুলিকে আর এক প্রণালীতে 

চালু করা। যে তেজোরাশি আগে থেকেই কাজ করছে ত| জানা না 

থাকলে, নির্দেশ প্রচেষ্টা প্রায় নিশ্চিতরূপেই ব্যর্থ হর। 

অন্য দিকে, অপর লোকের রীতি-নীতি ও আইন-কাইন যে নিয়ন্ত্রণ আনে 

তা অদূরদর্শীও হতে পারে। এতে তাত্ক্ষণিক ফল পাওয়া যেতে পারে, 

কিন্ত বাক্তির পরবর্তাঁ কাজের ভারসাম্য বিনষ্ট করেই এ রকম করা চলে। 

ৃষ্টান্তত্বর্ূপ বলা যায় যে, স্বাভাবিক ঝৌঁকের বশে একজনে ঘ1 করে যাচ্ছে, 

হুমকির বলে অশুভ পরিণামের ভর দেখিয়ে তাকে মে কাজ থেকে নিবৃত্ত 
কর। যেতে পারে। কিন্তু সে হয়ত এমন অবস্থার পৌছাবে যে, তাতে 

পরে অন্ঠান্ত প্রভাবের মুখোমুখি দাড়িয়ে সে আরও বেশ৷ খারাপ করতে অগ্রপর 

হবে। এতে তার শঠ ও কপট প্রবৃত্বিগুলি জেগে উঠতে পারে ! ফলে 

সে অন্য অবস্থায় যতোটা করত এখন থেকে হয়ত তার থেকে বেশী ছল" 

চাতুরির আশয় নেবে । যারা অন," !লাকের কাজকর্মের নিরেষ্টা, তাদের 

কাছে নির্দেশাধীনদের পর্যামক্রমিক বিকাশের গুরুত্ব উপেক্ষা করার বিপদ 

সব সময়েই খাড়া থাকে । 
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২। সামান্ত্িক নির্দেশিকরূপের ধরন । 

বড়োর। যখন অন্যদের আচরণ নির্দেশ করার লক্ষ্যে উপনীত হতে চান, 
তখন ন্বভাবত:ই তারা সে বিষয়ে সর্বাধিক সচেতন থাকেন। সাধারণত: 

যখনই তারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ দেখতে পান, তখনই সে বিষয়ে তারা সচেতন 
হয়ে ওঠেন। ফলে অন্যের! যায! করছে পুরা চাঁন না যে তারা তা করুক। 

কিন্ত নিয়ন্ত্রণের অধিকতর স্থাঘ্িত্ব ও প্রভাবের দিক বলতে এমন সব বাবস্থা 

বোঝায়, যা আমাদের স্ুচিন্ধিত অভিপ্রায় ছাড়াই ্গণে ক্ষণে নিরবচ্ছিনভাবে 

ক্রিয়া করে । | 
(১) আমরা য! করতে চাই, অন্যেরা যখন তা করে না, বা তাতে তারা 

অবাধ্য হবার উপক্রম করে, তখন তাদের নিয়ন্িত করার আবশ্টকতার, এবং 

যে সমস্ত প্রভাবের ফলে তার! নিয়ন্ত্রিত হযে থাকে, সেগুলোর প্রতি আমর। 

সব চেয়ে বেশী করে সচেতন হই | এ অবস্থায় মামাদের নিরন্বণবিধি অতিশঘ্ 

প্রত্যক্ষ ও মূর্ত হয়ে ওঠে, এবং ঈতিপৃর্বে যে সব ভুল-ত্রটির কথা বলা হয়েছে 
এ হেন অবস্থাতেই সেগুলে! ঘটবার উপক্রম হয়, এমন কি, বেশী করে 

গায়ের জোরে আনা প্রভাবকেই আমরা নিধন্ত্রণ বলে ধরে নিতে চাই । 

এ কথা ভূলে .যাই যে, একটা ঘোডাকে জলে নামাতে পারলেও তাঁকে জল 

খাওয়ানো যায় না; ভুলে যাই যে, একজনকে অপরাধ সংশোধন কক্ষে আবদ্ধ 

করে রাখা গেলেও তাকে দিয়ে অনুতাপ করানো যায় না। অন্যের উপরে 

তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়ার এই সব ক্ষেত্রে দৈহিক ও নৈতিক ফলাফলের মধোর 

পার্থক্য বিচার করা প্রয়োজন। একজন লোক এমন অবস্থায় পড়তে পারে 

যে তারই ভালোর জন্য তাকে জোর করে খাওয়ানোর বা আটক রাখার 

দরকার হয়। যাতে একটি শিশুর আগুনের সেক না লাগে সে জন্য তাঁকে 

আগুনের কাছ থেকে রূটভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার দরকার হতে পারে। 

কিন্তু এ কথা বল! যায়না যে তাতে তাঁর মানলতার কোনো উন্নতি হবে, 

বা, সে কোনো শিক্ষাপ্রদ ফল পাবে। একটা কর্কশ ও হুকুমদারী কণন্থর 

একটি শিশুকে আগুনের কাছ থেকে দূরে রাখতে কার্কর হতে পারে, 
এবং সে ক্ষেত্রে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতোই বাঞ্ছনীয় দৈহিক ফল 

পাওয়া যেতে পারে । কিন্তু এর এক ব্যবস্থার মধে যে নীতি বাচক আন্গগতা 
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থাকবে, অন্যটির ক্ষেত্রে তার থেকে বেশী কিছু থাকষে না। কোনো 
লোককে আটক রেখে, তাকে অন্যের ঘর ভেঙে ঢুকে পড়া! থেকে বিরত 
করা যেতে পারে। কিন্তু তার ফলে তার চুরি করার প্রবৃত্তিটা নাও 
বদলাতে পারে | আমরা যখন দৈহিক পরিণামের সাথে শিক্ষামূলক 
পরিণাম ঘুলিয়ে ফেলি, তখন সব সময়েই বাহিত ফল পাওয়ার ক্ষেত্রে 

ব্যক্তির অংশভাক্ মানসতাকে নিয়োজিত করার স্থযোগ হারাই, এবং এর 

সঙ্গে তার মধ্যে একট] মজ্জাগত ও অব্যাহত নিদেশের বিকাশ সাধনেরও 

স্থযোগ হারাই । 
থে সব কাজকর্ম আতান্তিক ভাবে সহজ-প্রবৃত্তি ব। প্রবণতামূলক, এবং 

যার! এই জাতীয় কাজকর্ম করে অথচ তাদের পক্ষে ওগুলোর পরিণাম 

দেখতে পাওনার কোনো উপায় থাকে না, মাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ 

সচেতন নিয়ন্ত্রকে সীমিত রাখা উচিত। ঘদ্দি একজনে তার কাজের 

পরিণাম আগে থেকে দ্রেখতে ন| পায়, এবং অভিজ্ঞ লোকেরা এর পরিণাম 

সম্বন্ধে য। বলেন তা বোঝবার ক্ষমতাও তার ন| থাকে, তা হলে তার 

পক্ষে বুদ্ধি খাটিরে কাজ করা অসম্ভব। এহেন অবস্থার তার কাছে সব 

কাজই এক জাতীয় বলে মনে হবে। যা কিছুই তাঁকে আলোড়িত করে, 

তাতেই সে আন্দোলিত হয়, এবং এটাই এর শেব কথা । কোনো কোনো 

ক্ষেত্রে তাকে নিজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে দেওনা, এবং কাজের 

পরিণাম আবিষ্কার করতে দেওয়া ভালো, এতে সে অনুরূপ অবস্থায় পড়লে 

পরের বারে বুদ্ধি খাটিরে কাজ করতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো 

ক্ষেত্রে, কাজটির ধরন অন্যের কাছে এতো অশোভন ও আপত্তিকর যে 

সব সময়ে এ রকম করতে দেওয়া যাঁয় না। এ রকম অবস্থায় দরকার 

সরাসরি আপত্তি । দরকার হয় লঙ্জ! দেওয়া, বিদ্রপ করা, অসন্তোষ প্রকাশ 

কর|, তিরস্কার কর! ও শাস্তির ভয় দেখানোর । অথবা শিশুকে তার 

ব্যবহারের ধারা থেকে ফেরাবার জন্য তারই বিপরাত প্রবণতা গুলো আহ্বান 

করতে হর। বাহবা পাওয়ার ইচ্ছা, শোভনীয় কাজ করে স্থনজরে পড়বার 

ইচ্ছা ইত্যাদির সুবিধা নিয়ে তাঁকে অন্য পথে চলতে উদ্বদ্ধ করতে হয়। 

(২) নিয়ন্ত্রণের এই সব পদ্ধতি এত স্পষ্ট (কারণ তা এত জেনে শুনে 

খাটানো হয়) যে, এগুলির উল্লেখ প্রায় নিশ্রর়োজন হয়ে পড়ত, যদি না 



৩৬ শিক্ষা দর্শন 

এদের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণের অন্য একট] বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও 
স্থায়ী পদ্ধতির দিকে নজর দেবার দরকার থাকতো । একটি অপরিণত সত্তা 
যাদের সঙ্গে জড়িত, এবং তারা যে পন্থা অবলম্বন করে দ্রব্যাদি ব্াবহ!র 

করে, সেই অন্য পদ্ধতিটি এই পন্থার মধ্য নিহিত; অর্থাৎ যে সব সাধকের 

সাহায্যে লোকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে তার মধ্যে এটি 

নিহিত | যে সমাজ মাধ্যমে একজনে বাস করে, চলাফেরা করে, এবং নিজ 

সত্তাকে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, সেই সমাজই তার ক্রিয়াশীলতার 

নির্দেষ্টারপে চিরস্থায়ী কাকারী প্রতিনিধি হয়ে দাড়া । 

এই সত্যের দাবী এই যে, সামাজিক পরিবেশ বলতে যা বোঝায়, তাকে 

বিশদভাবে বুঝে নেবার আবশ্যকতা আছে । আমরা যে ভৌত, ও সমাজ 

পরিবেশে বাস করি তাকে পরস্পর বিচ্ছিন্নরূপে দ্রেখা আমাদের অভ্যাস । 

এই বিভাজন একদিকে যেমন অধিকতর প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ 

বিধির নৈতিক গুরুত্বকে অতিরঞ্চিত করার জন্য দায়ী, অন্যদিকে তেমনি, 

প্রচলিত মনোবিদ্। ও দশনের মধ্যে ভৌত পরিবেশ সংস্পর্শজাত বুদ্দিগম্য 

সম্ভাব্যতাকেও অতিরপ্রিত করার দায় থেকে এটি দুক্ত'নম। বস্ত্রতঃ, 

মাধামরূপে ভৌত পরিবেশকে ব্যনহার করা না হলে পৃথকভাবে এক 
ব্যক্তির উপরে, অন্য ব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব বলে কোনো কিছু থাকতেই 

পারে না। একটি হাসি, একটি ভ্রকুটি, একটি তিরস্কার, অতর্কত। বা 

উৎসাহব্যপ্তক একটি কথা,_এর সব কিছুই ভৌত পরিবর্তন আনে। 
অন্যথায়, একজনের মনোভাব আর এক জনের মনোভাবে পরিবর্তন আনতে 

পারত না। আপেক্ষিকভাবে বলতে গেলে, এই ধরনের সকল গ্রভাবকেই 

ব্যক্তিগত প্রভাব বলে মনে করা যেতে পারে । এখানে ভৌত মাধ্যমটি 

কেবল ব্যক্তিগত সংযোগের উপায়ে পরিণত হয়, এই যাঁ। পারম্পরিক 

প্রভাবের এই জাতীয় সরাসরি সংযোগ ছাড়াও আর এক ধরনের পার- 

স্পরিক প্রভাব দেখা যায়। সেটি আসে সমষ্টির সমবেত প্রচেষ্টার মধো 

ফললাভের উপায় ও পরিমাপরূপে “জিনিসপত্রের” প্রয়োগ থেকে | যদিচ 

মা, মেয়েকে কোনে! সময়েই তাকে সাহায্য করতে বলেন নী, কিম্বা সাহাযা 

না করার জন্ত কখনো তিরঙ্কারও করেন না, তবুও মায়ের সঙ্গে মেয়ে যে 

হস্থালীর কাঁজে নিযুক্ত হয়, কেবল এই সত্যের জোরেই সন্তান তার 
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নিজের কাজের মধ্যেই নির্দেশ খুঁজে পায় এবং তা মেনেও চলে। অন্ু- 

করণ, সক্ষমতা, এবং একত্রে কাজ করার প্রপ্মোজনীয়তা বোধই নিযন্ত্রণকে 

বলবৎ করে। 

মা য্দি শিশুর হাতে প্রয়োজনীয় কিছু দিতে চান, শিশু তা পাবার 
জন্য অবশ্যই জিনিসটা ধরবে এবং যেখানেই দেওয়া! থাকে, সেখানে নেওয়ার 

প্রশ্ন অবশ্বই থাকে । জিনিসটা পাওঘার পরে, শিশু যেভাবে তা ধরে নেয় 

এবং যেভাবে তাকে কাজে লাগায় ভা নিশ্চিতবপেই এই দিয়ে প্রভাবিত 

হয় যে, সে মাবের কাজ লক্ষ্য করেছে। অন্য অবস্থায়, মার কাছ থেকে একটি 

জিনিস নিয়ে নেওয়া যতোটা স্বাভাবিক, শিশু যখন মাকে কিছু খুঁজতে 

দেখে, তখন তার পক্ষেও তা খোছ করা, এবং পাওয়া গেলে তা মাকে 

দেওয়াও ততোটাই স্বাভাবিক | দৈনন্দিন জীবনের আদান-প্রদানের এই 

রকম হাজার হাজার দৃষ্টান্ত নিলে, ছোটোদের ক্রিয়াকলাপ নির্দেশে আমরা 

একটা সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও বলিষ্ঠ পদ্ধতির চিত্র দেখতে পাই । 

একথা বল।র অর্থ, পূর্বে যা বলা হয়েছে তারই পুনরুক্তি করা। কথাটা 
এই ষে, যৌথ কাজে অংশ নেওয়াই মানসতা ,গঠনের মুখ্য পথ । কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে যৌথ কাজের মধ্যে “উপকরণের প্রয়োগ” যে অংশ গ্রহণ করে 
তার স্বীকৃতিও স্পষ্টতঃ যুক্ত । শিক্ষাদর্শন একটা মনস্তব্ববাদ দিয়ে অসঙ্গত- 
ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বার বার বলা হয় যে, শুধু ইন্দিয়গ্তলিকেই 
প্রবেশদ্বার করে বস্তর গুণাবলীর ছাপ মনের উপর পড়ে, এবং এভাবেই 

মানুষ শিক্ষালাভ করে, এই ভাবেই সংজ্ঞাবহ প্রতিচ্ছবিগুলির একটি 

ভাগ্ার গড়ে ওঠে, এবং তারপরে, অনুষঙ্গ বা মানসিক সংশ্নেষণকারী কোনো 

শক্তি এইগুলিকে বিভিন্ন ধারণাঁতে সংযোজিত করে, অর্থাৎ, অর্থপূর্ণ কোনে। 

কিছুতে যৌজনা করে। কোনো একটি বস্ত, যেমন পাথর, লেবু। গাছ, 

চেয়ার ইত্যাদি জিনিস, বর্ণ, আকৃতি, আয়তন, কাণঠিন্য, ভ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদির 

বিভিন্ন ছাপ দেয়, এবং এগুলি একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়ে প্রতিটি জিনিসের একটি 

বৈশিষ্টযপূর্ন অর্থ যোজনা করে । আসলে কিন্তু একট জিনিসের বিশিষ্ট গুণ 
থাকার জন্যই তাকে বিশিষ্ট ব্যবহারে লাগানো হয়, এবং তার মধ্যেই জিনিসটির 
অর্থ নিহিত থাকে বলে তা দিয়েই তাকে সনাক্ত করা হয়। যেমন, 
চেয়ার একটি জিনিস এবং সেটিকে এক রকমে ব্যবহারে লাগানো হয়; 
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তেমনি, টেবিল এমন একটি জিনিসযা আর এক উদ্দেশ্টে ব্যবহার কর! 
হয় । এমনি ভাবে লেবুকে ব্যবহারে লাগাতে গিয়ে ভাবা চলে যে এর 
এতো দাম, এটি উষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়, এটি খাবার জিনিস, এবং খাবার 

সময়ে এর ঘ্রাণ মনোরম, ও স্বাদ নিগ্কর ; ইত্যাদি ইত্যাদি। 

একটি শারীরিক উদ্দীপকের সমন্বয় সাধন এবং একটি মানসিক ক্রিয়ার 

সমন্ব সাধনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে জিনিসের 

প্রতি সাডা জাগে তার অর্থ বা তাত্পর্ধ হিসাবে, প্রথমটির ক্ষেত্রে তা 

থাকে না। কোনো হট্গোলে আমার মন লিপ্ত না হতে পারে। কিন্তু 

সেই হট্রগোলের জন্ত আমি লাফ দিয়ে উঠতে পারি। যখন আমি কোনো 

গোলমাল শুনে ছুটে গিয়ে জল নিষে আসি, এবং আগুন নিবিয়ে দিই, 
তখন আমি বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করি। এখানে গোলমালের অর্থ ছিল 

আগুন, আর আগুনের অর্থ ছিল নিবিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা । আমি 

যখন একট পাথরে ঠোকর খেরে “আঃ” করে উঠি, এবং পাথরটাকে ঠোকা! 

দিয়ে একপাশে ফেলে দিই, তখন এটা হয় নিছক দৈহিক কাঁজ। কিন্ত 

আর একজনে ঠোকর খেয়ে পডে যাবে, এই ভয় করে যদি আমি ওটাকে 

সরিয়ে রাখি, তাহলে তা হবে বুদ্ধির কাজ। এখানে জিনিসের কোনো 

একটি অর্থের প্রতি আমি সাড়া দেই। বাজের আওয়াজে আমি আতকে 

উঠি,__-তা বুঝি, আর নাই বুঝি, খুব সম্ভব না বুঝেই আতকে উঠি। 
কিন্তু যদি আমি বলি, “বাজ পড়ল”-_তা চিৎকার করেই বলি, আর 

মনে মনেই বলি,_-তা হলে আমি এই আলোড়নের প্রতি সাড়া দিই 
একটা অর্থ নিয়ে। এখানে আমার ব্যবহারের একট] মানসিকতা থাকে । 

যখন আমাদের কাছে জিনিসের অর্থ থাকে, তখন আমরা যাকিছু করি, 

তা বুঝে করি; (মনস্থ করি, প্রস্তাব করি); আর যখন তা থাকে না, 
তখন আমরা অন্ধ, অচেতন, বা অবোধের মতো কাজ করি। 

এই উভয়বিধ সংবেদনশীল সমন্বয়ের ক্ষেত্রেই আমাদের ক্রিয়াকলাপ 
নির্দেশিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সংবেদনশীলতা যেখানে অন্ধ, নির্দেশও 

সেখানে অন্ধ। এর মধ্যে অভ্যন্ত করার কথা থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষা 

নেই। অবশ্ত পুনরাবৃত্তিশীল উদ্দীপকের প্রতি বারম্বার সাড়া দেওয়াতে 
এক ধরনের অভ্যাস গঠিত হতে পারে। আমাদের সকলেরই এমন অনেক 
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অভ্যাস আছে, যেগুলির আবির্ভাব সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অজ্ঞাত, 

কারণ আমরা কোনটা কেন করছি তা জানবার আগেই ওগুলো গঠিত 
হয়েছে । ফলে ওরাই আমাদের পেরে বসেছে, আমর! ওদের পাইনি, ওরাই 

আমাদের আন্দোলিত করে এবং নিরন্ত্রিত করে। কিন্তু ওরা য। সাধন করে 

তা জানতে না পারলে, এবং তার পরিণাম-মূলা বিচার করতে না পারলে 

ওরা আমাদের নিরন্ত্রণের বাইরে থাকে | কোনো খিশুর সঙ্গে যতে। বারই 
একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়, ততোবারই যদি তার ঘাড়ের পেশীতে 

চাপ দিয়ে তাকে মাথা নোগ়্াতে বাধা করা হয়, তা হলে এই মাথা 

নোরানোর অভ্যাস্টা স্বরচল হয়ে দ্লাডাবে। অবশ্ঠ যতক্ষণ পযন্ত ন৷ 

সে কোনো উদ্দেশ্ট নিদ্দে এরকম করে, অর্থাৎ, এর অর্থ হয়, এমন কিছু 

বুঝে না নিরে করে, ততক্ষণ পধন্ত মাথা নোয়ানোটা1 তার কাছে কোনে 
শ্রদ্ধা বা স্বীকৃতির কাজ হবে না এবং থে পর্যন্ত সে জানতে না পারে যে, 

সেকি করছে, এবং তার অর্থ বুঝে না নিয়ে করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বলা 

যাব নাষে তাকে “লালন পালন করে তোলা হরেছে”_বলা যায় না যে, 

তাকে কাছে শিক্ষিত কর! হনেছে। স্থতরাৎ একটা জিনিপলের “ধারণা” পাওয়া! 

মানে কেবল সেই জিনিসের সংস্পর্শে কিছু পরিমাণ সংবেদন পাওয়াই 
নর। একট ব্যাপক কর্মপ্রকল্পে কোনে। দ্রিনিনের যে স্থান থাকে, তার দিকে 

লক্ষ্য রেখে তার প্রতি সাড়া দিতে সমর্থ হওযাই ধারণার কাজ । আমাদের 

উপরে বস্তর এবং বস্তুর উপরে আমাদের ক্রিয়ার তাঁডনা ও সম্ভাব্য পরিণতিকে 

পূর্ব থেকে দেখতে পাওয়াই হ'ল ধারণা । 

অতএব বিবিধ বস্ত সম্বন্ধে অন্যদের যে ধারণ! থাকে, সেই ধারণা নিয়ে 

তাদের সঙ্গে সদৃশ মনোভাব বিশিষ্ট হয়ে, কোনো! সমাজ-সমষ্টির যথার্থ সভ্য 

হওয়ার অর্থ হল, বিবিধ বস্তু ও কর্মের উপর অন্যের! যে সব অর্থ আরোপ করে, 
সেই সব অর্থ আরোপ করে তাদিকে অন্তরে গ্রহণ করা। অন্যথায় কোনো 

সর্বজনীন বোঝাপড়া থাকে না, বা কোনো সামাজিক জীবনও থাকে না। 
কিন্ত যে কাজে অনেকে অংশ গ্রহণ করে সেখানে প্রত্যেকে নিজে যা করছে 

তার সাথে অন্যেরা যা করছে তার সম্বন্ধ রাখা হয়; এবং অন্যেরাও তাই 
করে। অর্থাৎ প্রত্যেকের ক্রিয়াকলাপই একট! ব্যাপক পরিস্থিতির মধ্যে 
স্থাপিত হয়। যদি না জান! থাকে যে, অন্যেরা কি উদ্দেশ্ত নিদ্ধে একটা দড়ি 
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ধরে টানাটানি করছে, তাহলে সেটায় টান দেওয়া অংশীনারী বা! সম্মিলিত 

কাজ নয়। এবং এ কাজে সহায়তা করার বা বাধ! দেওয়ার উদ্দেশ্য ওটা 
টান। হচ্ছে কিন। সেটি জানলে তবে তাঁকে সম্মিলিত কাজ বলা যেতে পারে। 

আলপিন প্রস্তুত করতে হলে, বস্তুটি পর পর অনেক লোকের হাত দিয়ে 

যায়। কিন্তু আর সকলে যা যা করছে, ত1 না জেনেও, কিম্বা তার সাথে 

সংশ্রব না রেখেও, ওদের একজনে তার নিজের কাজ করে যেতে পারে । 

এখানে সকলেই এক একটা পুথক ফল পাবার উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে 

পারে,_যেমন, নিজ নিজ মজুরির জন্যও তে। কাজ কর! হতে পারে। 

এখানে এমন কোনে। সাবিক পরিণাম নেই যার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন কর্মাংশ যুক্ত 

হয়ে যায়। কাজেই বদিও এখানেও কর্মীদের পারস্পরিক সান্নিধ্য বর্তমান, 
এ এদের কমাংএও কেবল একটি পরিণতির ক্ষেত্রেই অংশ যোগাচ্ছে 

তথাপি এর মধ্যে কোনে। প্রকৃত আদীন-প্রদীন বা সাহচর্য থাকে না। কিন্ত 

এদের প্রত্যেকে যদি অন্যদের কাজের উপরে তার নিজের কাজের, এবং তার 

নিজের কাজের উপরে আর আর সকলের কাজের পরিণাম দেখতে পায়, 

ত| হলে সকলের মধোই একট। সাবিক মন থাকে, থাকে তাদের ব্যবহারের 

মধে একট! সাবিক সম্কল্প। এই ভাবে বিভিন্ন অংশদাতাদের মধ্যে যে সাবিক 

বোঝাপড়ার ভাব হ্ছষ্টি হয়, তাই প্রত্যেকের কাঁজকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

ধর। যাক্, পারিপাশ্বিক অবস্থ! এমনভাবে সাজানো! হয়েছে যে, একজনে 

স্বচ্ছন্দে একটি বল লুফে নিয়ে আর একজনের কাছে ছুঁড়ে দিল; সেও বলটি 
লুফে'নিল, এবং স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে দিল, এবং দুজনেই বলটি কোথা থেকে 
এল কোথায় গেল তা না জেনেই এঁ ভাবে কাজ করে গেল। স্পষ্টতই 

এ রকম কাজের মধো কোনে! অর্থ বা তাৎপর্য থাকবে ন।। এখানে কাজটি 

ভৌতিকরূপে নিয়ন্ত্রিত, কিন্ত সামাজিকরূপে নির্দেশিত নয়। কিন্তু ধরা 

যাক যেন, দুজনেই জানে যে অন্যজনে কি করছে; এ ক্ষেত্রে একজনে আর 

একজনের কাজে আগ্রহী হয়, এবং পরস্পরের কাঁজের সাথে সংশ্রব রেখে 

নিজে যা করছে তাতেও আগ্রহী হয়। এখানে প্রত্যেকের কাজই হবে 
বুদ্ধিগত, -সামাজিকরূপে বুদ্ধিগত এবং পরিচালিত। আর একটি উদাহরণ 

দেওয়৷ ধাক। এতে কল্পনার আশ্রর খুব কম নিলেও চলবে । একটি খুব 
ছোটে! শিশুর খিদে পেয়েছে; সে কাদছে, এবং তার সামনেই খাস প্রস্তত 
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কর! হচ্ছে । অন্তে যা করছে তার সাথে যদ্দি সে নিছের অবস্থার সংযোগ 

না করে, এবং তার নিজের তৃপ্রির সাথে অন্তে যা করছে তা সংযুক্ত না করে, 

তাহলে বর্ধমান উদ্বেগের প্রতি তার প্রতিক্রিয়! হবে বর্ধমান অধৈর্য । সে 

তখন আঙ্গষিকভাবেই ভৌতবৰপে নিযন্ত্রিত থাকবে । কিন্ত সে যখন আগা 

গোড়। সম্পর্কটা দেখতে পায়, তখন তার ভাবভঙ্গী পুরামাত্রার বদলে যায় । 

সে আগ্রহী হয়, এবং অন্যে যা করছে তা লক্ষ্য করে। সে আর কেবল 

নিজের ক্ষুধার বশেই প্রতিক্রিয়া করে না, কিন্ধ প্রতাশিত তৃপ্তির উদ্দেশ্টে 

অন্যে যা করছে সে তখন সেই স্বত্র ধরতে শুরু করে। এখানে ক্ষুধা কি বস্ত, 

তা না জেনেই শুধু শুধু ক্ষুধাতেই সে কাতর হর গ্লী, পরন্ত সে লক্ষা করে, 

বোঝে, বা! নিজের অবস্থাটা] সনাক্ত করে। এটা তার কাছে লক্ষণীয় বস্তু 

হয়ে ওঠে । এর প্রতি তার ভাবভঙ্গী কিছু পরিমাণে বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। 
এবং অন্যের কাজ ও নিজের অবস্থার তাৎ্পর্ধ উপলব্ধি বশে সে সামাজিক- 

রূপে নির্দেশিত হয়। 

এখানে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের প্রধান প্রস্তাবটির ছু"টি দিক 

ছিল : এর মধ্যে যেটি বিবেচিত হল, তা এই যে বস্ত বা দ্রব্য মন প্রভাবিত 

করে না (কিন্বা ধারণা ও বিশ্বাস গঠন করে না): কেবল ভবিষ্যাপেক্ষ 
পরিণাম সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে জড়িত হয়েই তা মনকে প্রভাবিত করে । 

অন্যদিকে লোকে ভৌত অবস্থাবলীর যে বিশিষ্ট সদ্বাবহার করে, মাত্র তার 
মধ্যে দিয়েই তারা “পরস্পরের মানসতা” রূপান্তরিত করে। যে সমস্ত প্রকাশ্য 

আলোড়নের প্রতি অন্টেরা সংবেদনশীল, যেমন, আরক্তিমভাব, মৃদু হাসি, 
ভ্রকুটি, শক্ত করে হাত মুট করা, এবং নানা রকমের স্বাভাবিক ভাব ভঙ্গী 
ইত্যাদি, প্রথমে সেগুলি বিবেচনা করা যাক। এগুলো নিজ নিঙ্গ গুণে কিছু 
প্রকাশ করে না। এগুলো একজনের ভঙ্গীর অঙ্গাঙ্গি অংশ । অন্যকে 

লঙ্জাশীলতা ব! হতবুদ্ধিতা দেখানোর জন্ত কেহ রক্তিমাভ হয় না, রক্তিমাভ 

হয় এই কারণে যে, উদ্দীপকের প্রতি সাডা জাগার ফলে স্ুল্ম নলকুপগ্ুলির 

মধ্যে রক্ত চলাচলের ধার! বদলে যায়। কিন্তু অন্যেরা একজনের আরক্তিষ 

ভাব বা পেশীগুচ্ছের সামান্য সঙ্কোচনকে লোকটি যে অবস্থায় পড়েছে, এবং 
সেই পরিস্থিতিতে তারা কি ভাবে চলবে, তারই সংকেত রূপে ব্যবহার করে । 
ভ্রকুটি আসন্ন তিরস্কার কুচিত করে; তা শোনবার জন্ত তৈরী থাকতে 
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হবে; কিম্বা এতে কোনো অনিশ্চয়তা; বা, ছিধাও সুচিত হতে পারে। 
যি সম্ভব হয়, তাহলে কোনো কথা বলে বা কোনো কাজ করে এই 
অবস্থা দূর করতে হবে, বা আস্থ! ফিরিয়ে আনতে হবে। 

কিছু দূরে একজন লোক তার হাত ছু'খানা প্রচণ্ড ভাবে দোলাচ্ছে। 
নিলিপ্ত ও নিরপেক্ষ মনোভাব বজায় রাখলে, আমরা যে সব দূরবর্তী 
ভৌত পরিবর্তন লক্ষ্য করি, এই লোকটির আলোড়ন আমাদের কাছে 
সেই স্তরেই থাকবে । আমাদের যদি কোনো সংশ্রব বা স্বার্থ না থাকে, তা 
হলে এই হাত দোলানো, বায়ুচালিত ঘানির পাখার মতোই আমাদের 
কাছে অর্থহীন লাগবে ।€« কিন্তু যদি আগ্রহ জাগে তাহলে আমরা এ 

ঘটনায় অংশ নিতে আরম্ভ করি। তখন আসে তার কাজের অর্থ বিচার । 

ফলে কি কর্তব্য তা স্থির করতে হঘ্ন। লোকটি কি সাহায্যের জন্য ইশারা 
করছে? কোনো বিস্ফোরণ ঘটবে বলে সেকি আমাদের সতর্ক করছে, 
যাতে আমর! রক্ষা পেতে পারি? এক অবস্থান তার কাজের অর্থ দাড়ান 
তার দিকে আমাদের ছুটে যাওয়া; অন্য অবস্থায় অর্থ দাড়ায় ছুটে পালিস্ব 
যাওয়া । অবস্থা যাই হোক না কেন, লোকটি তৎকালীন ভৌত পরিবেশের 

. মধ্যে ষে পরিবর্তন আনে, সেই পরিবর্তনই, আমাদের ষে ভাবে চলতে 

হবে, তার সঙ্কেত, দের়। এখানে আমাদের কাজ “সমাজ” নিয়ন্ত্রিত । 

কারণ এই লোকটি যে পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করছে সেই পরিস্থিতিতেই 
আমাদের কর্তব্যকে সম্পর্কীন্বিত করে দেখবার চেষ্টা করি। 

পূর্বেই দেখেছি যে (পূর্বে ১৯ পৃঃ) ভাষা এই ধরনের একটা যুক্ত সম্পর্কের 

বিষয়-_একই পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেদের কাজকে আর একজনের 
কাজের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে। কাজেই সামাজিক নির্দেশের উপায় রূপে 
ভাষার সার্থকতা অদ্বিতীয়। কিন্তু কার্ধসিদ্ধির জন্ত অধিকতর স্থল ও সহজ 
ভৌত উপায়গুলির প্রয়োগের পটভূমিতে যদি ভাষা! না জন্নাত তা হলে 

তা অত কার্কারী হত না। একটি শিশু অন্য সব লোকের সঙ্গে বাস 
করতে করতে দেখে যে, তারা এক এক রকমে চেয়ার, টুপি, টেবিল, 
কোদাল, করাত, লাঙ্গল, ঘোড়া, টাকা-পয়সা ইত্যাদি ব্যবহার করছে। 
তার। যা করছে তার মধ্যে যদি শিশুর কোনে! অংশ থাকে, তাহলে সেও 
এই রকম ভাৰে জিনিসপত্র ব্যবহার করতে থাকবে, এবং এর সঙ্গে 
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অন্যান্ত জিনিসপত্রও যে ভাবে ব্যবহার করা হয় শিশুও সেই ভাবেই 

সেগুলির ব্যবহার করে চলবে । যদি টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে আন 

হয়, তাহলে সেটি হবে তার উপরে তার বসার সঙ্কেত। যদি একজনে 

তার ডান হাত বাড়িঘ্ে দের, তাকেও তার হাত বাড়াতে হবে ; এইভাবে 

অশেষ খুঁটিনাটি কাজের অব্যাহত ধারা চলতে থাকে । কলা ড্রবাদি 

ও প্রাকৃতিক কাচামাল ব্যবহার করার প্রচলিত অভ্যাপ নানাভাবে সামাজিক 

নিমন্ত্রণের গভীরতম ও ব্যাপকতম ধরন-ধারন গড়ে তোলে । শিশুর! যে 
বর়সে স্কুলে যায়, তার আগে থেকেই তাদের এমন একটা “মন” ও 

বোধবিচারের ধাত থাকে যে, ভান! ব্যবহার করে তার প্রতি আবেদন 

করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই “মনগ্ুলো” হুল বুদ্ধিগত সাড়ার সংগঠিত 

অভ্যাস,_অর্থাৎ অন্যেরা যে ভাবে জিনিস-আদি ব্যবহার করে তার সঙ্গে যোগ 

রেখে তাদের কাজে লাগানোর থে অভ্যাসটি পূর্বেই গঠিত হয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ 
এডানে। যায় না; নিয়ন্ত্রণ মানপতাকে পরিপুক্ত করে। 

এর সারকথা! এই যে, নিয়ন্ত্রণের যৌলিক উপাস্ব ব্যক্তিগত নম্র, বৃদ্ধিগত। 
এটি নৈতিকও নয়, অথাৎ বে অর্থে একজনে অন্যের ব্যক্তিগত আবেদন 

দ্বারা আলোডিত হয়, সে অর্থে নৈতিক নয়,যদিও সম্কট সন্ধিক্ষণে এই 

জাতীয় নৈতিক পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ন্ত্রণ “বোঝাপড়ার” অভ্যাস দিয়ে 

গঠিত। এই বোঝাপড়া গড়ে ওঠে পারম্পরিক সুত্রে জিনিসপত্র ব্যবহার 
করার ভিতর দিয়ে_তা সে সহযোগিতা বা সহকারীতার স্যত্রেই হোক, 

আর প্রতিদ্বন্দ্িতা বা প্রতিযোগিতার স্ত্রেই হোক। জিনিসপত্রাদিকে 

থে ষে কাজে লাগানো! হর, ঠিক সেই সেই অর্থে সেগুলিকে বুঝতে পারার 
ক্ষমতাই “মনের” মূর্ত রূপ ; যৌথ বা অংশীদারী পরিস্থিতিতে জিনিসপত্রাদি 
যে যে কাজে নিয়োজিত করা! হয়, সেই সেই অর্থে সেগুলিকে বুঝতে 

পারার ক্ষমতাই সমাজীরুত মন|। এই অর্থে মনই হুল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 

অনন্ত পদ্ধতি । 

৩। অনুকরণ ও সমাজ মনস্ততব। 

ইতিপূর্বে আমরা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের দৌষক্রটি লক্ষ্য করেছি। সেই 
ক্রটিপূর্ণ বিজ্ঞান বলে যে, ব্যক্তির মন যেন শূন্য অবস্থাতেই ভৌত বস্তর 
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সংস্পর্শে আসে, এবং মন ও বস্ত্র পারম্পরিক ক্রিয়ার ফলেই যেন জ্ঞান, ধারণ! 

ও বিশ্বাসাদি গড়ে ওঠে । অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই, মানসিক ও নৈতিক 

প্রবণত| গঠনে সহধ্মীদের সঙ্গ-সান্গিধ্যের প্রভাব-প্রাধান্য উপলব্ধি করা 
হয়েছে । এমন কি, এখনও এই সঙ্গ-সাঙ্ধ্যিকে বস্তর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শজাত 

তথাকখিত শিক্ষা-প্রণালীর একটা আন্ুধঙ্গিক বিষয় বলে ধরা হয়; এবং 

মনে করা হয় যে, এ যেন কেবল ভৌত পৃথিবীর জ্ঞানকে মাহুষের জ্ঞান দ্বারা 
পরিপূরণ করা। আমাদের আলোচনার সার কথ! এই যে, এই 
জাতীয় অভিমত ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে একটি অর্থহীন ও অসম্ভব বিভাজন 
সথষ্টি করে। বন্বর সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়া, বাহিক সমন্বয় বিধানের অভ্যাস 

গঠন করতে পারে। কিন্তু যখন এটিকে একটা ইঈপ্সিত ফল লাভের জন্যই 

ব্যবহার করা হয়, কেবল তখনই এই ক্রিঘনা বিক্রিয়া কোনো অর্থপূর্ণ ও সংজ্ঞাত 

অভিপ্রায়-সম্পন্ন কর্মতৎ্পরতায় পরিচালিত হয়। একজনের পক্ষে আর- 

একজনের মন পরিবর্তন করার একমাত্র উপায় হল স্থুন অথবা কৃত্রিম 

ভৌত অবস্থাদির প্রয়োগে তার কাছ থেকে কোনো! প্রত্যুত্তরশীল কর্মতৎপরতা 
ৰার করা। এ দুটিই হল আমাদের প্রধান সিদ্ধান্ত । মনোবিজ্ঞানের যে তত্ব 
অনুসারে মানুষের সঙ্গে মাগষের সম্পর্ককে মানুষের সঙ্গে ভৌত জিনিসের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্কটার আহ্বষঙ্গিক বিবয় বলে মনে করা হয়, সেই তবে 

সঙ্গে বৈপাদৃশ্ত দেখিরনে আমাদের সিন্ধান্ত ছু'টিকে বিবর্ধিত ও বলবৎ করা 

ৰাঞ্নীয়। সংক্ষেপে, তথাকথিত এই সমাজ-মনোবিজ্ঞান, অনুকরণ প্রবৃত্তির 

ধারণা থেকে গড়ে উঠেছে । কাজেই আমরা মানসিক ধাত গঠনের ক্ষে্ঞে 

অন্থকরণের স্বরূপ ও ভূমিকা নিয়ে আলোচন! করব । 

এই তত্ব অনুযায়ী আমাদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে অন্যদের কাঁজ- 
কর্ম অনুকরণ বা নকল করার সহজ প্রবৃত্তিজাত প্রবণতার উপরে । এ ক্ষেত্রে অন্ত 

দের কাঞ্জ আনর্ণ হবে ওঠে। অন্গকরণ প্রবৃত্তি এত প্রবল যে, তরুণেরা, অন্ত 

লোকে যে নমূন| তুলে ধরে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে নিজ নিজ আচরণ বিধির 
মধ্যে তারই পুনরাবৃত্তি করতে তৎপর হয়ে ওঠে। আমাদের তত্ব অন্থযায়ী, 
এ স্থলে যাকে অনুকরণ বলা হচ্ছে, তা হল জিনিস-পত্রের যে ধরনের ব্যাবহারিক 

প্রয়োগ থেকে সর্ব-সার্থজড়িত পরিণাম আসে, অন্তান্তের সঙ্গে একত্র হয়ে সেই 
সব ব্যাবহারিক প্রয্নোগের মধ্যে অংশ গ্রহণ করার কোনে! বিভ্রাপ্তিকন্ধ নাষ। 
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অনুকরণ সম্বন্ধে চলিত ধারণার মৌলিক ভ্রান্তি হল, ঘোড়ার সামনে 
গাড়ী বাধার মতো-_কোনো! পরিণামকেই পরিণামের হেতু বলে মনে করা। 
এ কথা সন্দেহাতীত যে, সমাজ-সমষ্টি গঠনে লোকে সদৃশমনা থাকে, এবং 

তারা পরস্পরকে বোঝে । সদৃশ অবস্থাধীনে তারা একই নিয়ন্ত্রণকারী ধারণা, 
বিশ্বান ও অভিপ্রায় নিয়ে কাজ করতে চান্র। বাহির থেকে দেখলে হয়ত 

কেউ বলবে যে তারা পরস্পরের “অন্ককরণে” প্রবৃত্ত । কারণ তারা প্রায় 

একই রকমের কাজ একই ধরনে করছে, অবশ্য সে অর্থে ওরকম বলাই 

ঠিক হবে । কিন্তু তারা কেন যে এ-রকম করছে, “অনুকরণ” তার উপরে 

কোনো আলোকপাত করে না। এ যেন একা কাজের ব্যাখ্যা করতে 

গিম্পে সেই কাজটিরই পুনরুক্তি করা। এ ধরনের ব্যাখ্যা সেই যে প্রসিদ্ধ 

উক্তি আছে “আফিম ঘুমপাড়ার, কারণ আফিমের ঘুম-পাডানো শক্তি আছে”_- 

তারই সমতুল্য । 

কাজকর্ধের বিষয়গত সাদৃশ্য এবং অন্যান্যের অনুরূপ হওয়া থেকে যে 

মানসিক তুষ্টি আসে, তাকেই নাম দেওয়া হয় অন্ুকরণ। এই সামাজিক 
সত্যকে তখন এমন কোনে। মনস্তাত্বিক শক্তি বলে ধরা হয় যেন এর বলেই 

সাদৃশ্য স্ষ্টি হচ্ছে । যাকে অনুকরণ আখ্যা দেওরা হয়, তার একটা বড়ো 

অংশ এই যে, লোকের গঠন এক রকমের বলে, একই উদ্দীপকের প্রতি তারা 

একই প্রকারে সাডা দেয়। অন্থকরণ থেকে নয়, বরং ম্বতন্ত্রভাবেই লোকে 

অপমানিত হলে ক্রুদ্ধ হয়, এবং অপমানকারাঁকে আক্রমণ করে। এই 

যুক্তি খগ্ডনের জন্য অবশ্য বল। চলে যে, পুথক পৃথক রীতি-নীতি সম্পন্ন ভিন্ন 
ভিন্ন গোঠী, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অপমানের উত্তর দের। এক গোষীর লেকে 

ঘুবির জোরে অপমানের প্রতিকার করতে পারে; আর এক গোষ্ঠী মন্লযুদ্ধে 

আহ্বান করে, আবার অন্ত গোী হয়তো উপেক্ষানুচক অবজ্ঞাভরে এর সম্মুখীন 

হত্তে পারে । বলা যেতে পারে যে, অন্নুকরণযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ থাকে 

বলেই এ রকমটি ঘটে। কিন্তু এতে অন্ুকরণের দোহাই দেওয়ার কোনো 

প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন রীতি-নীতি থাকার অর্থই এই যে, ব্যবহারের 

আসল উদ্দীপকগুলিও বিভিন্ন । সচেতনভাবে শিক্ষাদানের একটা ভূমিকা 

আছে; পূর্বের অন্থমোদন বা অনন্থযোদনেরও একটা বড়ো প্রভাব। আরও 

একট! বিশেষ কার্ধকারী প্রভাব এই ষে, একজনে যদি তার গোষ্ঠীর প্রচলিত 
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ধারায় কাজ না করে, তাহলে তাকে কাধতঃ বহিষ্কত হতে হয়। অন্তের! 

যেভাবে আচরণ করে সেভাবে আচরণ করেই একজনে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ- 

ভাবে ও সমান শর্তে মিশতে পারে । একজনে এক রকমের কাজ করলে 

গোগির অন্থূক্ত হয়, এবং অন্য ধরনের কাজ করলে গোষ্ঠীর বহির্ভূত হয়, 

এই সত্যটির প্রাধান্য নিরন্তর বঙমান। যাকে অন্থকরণের ফল বলা হয় তা 

হল সাধারণতঃ .যাদের সঙ্গে মান্ুবকে থাকতে হয়, তাদের সংজ্ঞাত শিক্ষাদান, 

নির্ঞাত স্বীকৃতি, এবং সমর্থনপুষ্ট নির্বাচিত প্রভাবের ফল। 

ধর! যাক, একজনে কোন একটি শিশুর কাছে একটি বল গড়িয়ে দ্রিল; 

শিশু ওটি ধরে, ফিরে গড়িন্নে দিল, এবং এভাবে খেলা চলতে লাগল। 

এখানে বলের বা অন্তের হাত দিয়ে বল গড়ানোর দৃশ্ঠই উদ্দীপক নয়, 
উদ্দীপক হল সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি,_অর্থাৎ যে খেলাটি চলছে তাই। সাড়া 
দেওয়। মানে কেবল বলট। ফিরে গড়িয়ে দেওর। নয়, পরন্ত এমনভাবে গড়িয়ে 

দেওয়। যাতে অন্তজনে সেটি ধরতে পারে, এবং ফিরিয়ে দ্রিতে .পারে__ 
অর্থাৎ, খেলাটা যাতে চালু থাকে সেই ব্যবস্থ। করা। এখানে অন্ত 

জনের কাজ কোনে। ননুন। বা আদর্শ উপস্থাপিত করে না। এর সপ্পূর্ণ 

পারিস্থিতিটির দাবী এই যে একজনে | করছে ব। করবে, তার দিকে 

নজর রেখেই যেন অন্য জনে তার নিজের কাটি প্রতিষোজনা করে। 

এর মধ্যে অনুকরণ আসতে পারে, তবে তা মুখ্য কাজটির অধীন। এখানে 
শিশুর নিজেরই স্বার্থ রয়েছে,_সে খেলাটি চালু রাখতে চার। অতঃপর 

তার নিজের অংশ যাতে নে ভালে! করে করতে পারে সেই জন্, অন্তজনে 

বলটাকে কেমন করে ধরছে, হাতের মধ্যে রাখছে, তা লক্ষ্য করে। 

সে কাজ করার পদ্ধতি অন্থকরণ করে- কাজের উদ্দেশ্ট, বা যা করতে 

হবে, তার অন্থুকরণ করে না। এবং সে নিজের থেকেই, নিজের উদ্যোগে 
এ খেলার মধ্যে কার্ধকারী অংশ নিতে চার বলে, পদ্ধতির অনুকরণ করে । 

জীবনের প্রথম দিনগুলে। থেকেই শিশুর মধ্যে উদ্দেশ্ট-সিদ্ধির জন্য অন্যদের 

কাজ কের সঙ্গে নিজের কাজ কর্মের সামপ্রস্ত স্থাপন করবার জন্য একট! 

আত্যন্তিক নির্ভরশীলতা দেখা যায়। কেবল এই কথাটি বিবেচনা করে 
দেখলেই বোঝ। যাবে যে, সে অন্যের মতো ব্যবহার করা, এবং এ কাজে 

সমর্থ হওয়ার জন্তে সেই ব্যবহারকে বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে কি অতিরিক্ত 
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মূল্যই না দেয়। কাজেই সদৃশ যানসতার উপরে এই প্রভাব থেকে যে চাপ 
পড়ে, তা এতো গুরুত্বপুর্ণ যে, অন্করণের দোহাই দেওয়া নিতান্ত বাহুল্য 

মাত্র। 

বন্তত: যে সব উপায়, উদ্দেশ্তে পৌছোতে সহায়তা করে, সেগুলির 

অন্ধকরণ থেকে পৃথকভাবে উদ্দেশ্টের অন্থকরণ করা যেন কোনে ভাগা-ভাসা ও 

অস্থায়ী কাজ। এতে মানসতার উপরে কোনো ফল বতীয় না। জড়বুদ্ধি 
লোকেরা এই জাতীয় অন্থকরণে বিশেষ পটু। এরূপ অনুকরণ কাজের বাহক 

বপকে প্রভাবিত করে-তার অর্থকে প্রভাবিত করে না। আমরা যখন 

শিশুদের এই ধরনের ব্যাঙ্গ করণ করতে দেখি, তন এতে উৎসাহ না দিয়ে 

বরং ওদের উল্লুক, বানর, তোত]|, নকলবিডাল ইত্যাদি বলে তিরস্কার করতে 

উদ্যত হই (সামাজিক নিয়দ্ধণের উপার হিসাবে এগুলি ভালো বলে বিবেচিত 

হলে এতে ওদের উত্সাহ দিতেম )। অন্য দ্রিকে, কাছ স্ুসম্পন্ন করার 

“উপার়ের” অনুকরণ করা বুদ্ধির কাছ । এর মধ্যে সতর্ক পর্যবেক্ষণ থাকে 

এবং একজনে যা করার চেষ্টা করছে, তাকে আরও ভালে করে করার 

জন্য যা কিছু বিচার বাছাই কর| দরকার হয় তাও থাকে। উদ্দেশ্মূলকতা 

নিয়ে প্রয়োগ করলে অন্যান্ত সহজ-প্রবৃত্তির মতো অন্থকরণপ্প্রবৃত্তিও ফলপ্রস্থ 

ক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি উপকরণ হরে দাড়াতে পারে । 

বিশদ এই আলোচন।, থে দিদ্ধান্তকে পুনরার বলবৎ করে, তা হল এই 

যে, মানপিক শিরন্ত্রমের অর্থ হচ্ছে এক ধরনের মানসিক ধাত গঠন করা, 

অর্থাৎ বস্ত, ঘটনা ও ক্রিয়াকলাপ এমনভাবে বৌধগম্য করা, যাতে ব্যক্তি 

সাম্মলিত ক্রিরাকনাপের মধো সকলতার সহিত অংশ নিতে সমথ হয়। 

অন্য লোকের কাছ থেকে বাধা আসবার ফলে যে সব বিরোধের সৃষ্টি হয়, 

কেবল তার ফলেই এই অভিমত আসে যে, স্বাভাবিক প্রবণতা গুলোকে 

বিপরীত পথে কাজ করতে বাধ্য করেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়। যে 

অবস্থাধীনে লোকের! পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে (কিম্বা পরম্পরের 
সহিত প্রতিবেদনশীল কাজে সংশ্লিষ্ট থাকে) তা হিসাবে ধরতে ব্যর্থকাম 

হয়েই অন্থুকরণ করাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান সাধক বলে গণ্য করা হয়। 
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৪। শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি প্রয়োগ-_ 

বন্য সম্প্রদায় কেন বন্ত থাকে আর সভা সমাজ কেন সভ্যতা বজায় রাখে? 

এ প্রশ্নের উত্তরে, নিঃসন্দেহে প্রথমে এ কথা মনে আসে যে, বন্যেরা বন্য 

এবং তার! নিম্নমানের ধুদ্ধি ও সম্ভবতঃ ক্রটিপূর্ণ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন লোক। 

কিন্তু তাদের স্বাভাবিক সামর্থ্য সভ্য মগ্বৰের সামর্য থেকে নিম্নমানের কি 

না, সে বিষয়ে সধত্ব অনুশীলনের ফলে, সন্দেহ জেগেছে । নিঃসংশয়ে দেখা 

গেছে যে, স্বাভাবিক প্রভেদগুলি সাংস্কৃতিক প্রভেদের পর্যাপ্ত কারণ নয় । 

এক অর্থে বন্ত সম্প্রদায়ের, মন তাদ্দের অনুন্নত প্রতিষ্ঠানগুলোর কারণ নয়, 

বরং এই প্রতিষ্ঠানগুলোরই ফল। তাদের সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড এমন ধরনের 

যাতে তাদের মনোযোগ ও আগ্রহের বিধয়গ্তলি সীমিত হয়ে থাকে। 

সুতরাং তাদের মনোবিকাশের উদ্দীপকগুলিও সীমিত থাকে | এমনকি, 
যে সমস্ত জিনিস তাদের মনোযোগের সামার মধ্যে আমে, সে ক্ষেত্রেও 

আদিম রীতিনীতি, যে সমস্ত গুণাবলী মনের মধ্যে ফল ফলায় না, সে গুলির 

প্রতিই পর্যবেক্ষণ ও কল্পনাশক্তিকে নিবদ্ধ রাখে। প্রাকৃতিক শক্তিপুপ্জের 

উপর তাদের শাসন-ক্ষমতাঁর অভাব আছে বলে অল্প সংখ্যক প্রার্কাতিক বস্তই 

তাদের সমষ্টিগত ব্যবহারের তালিকাভুক্ত হয়। ফলে অল্পসংখ্যক প্রাকৃতিক 

সম্পদ কাজে লাগানো হয়, এবং সে ক্ষেত্রেও যথার্থ মূল্য অঙ্থ্যারী কাজে 

লাগানো হয় না। সভ্যতার অগ্রগতির অর্থ হল, অধিক পরিমাণ প্রাকৃতিক 

শক্তি ও বন্তকে কর্মের সাধক হিসাবে, এবং উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির একমাত্র উপায় 

রূপে রূপান্তরিত করা। আমরা অধিকতর সামর্থ নিয়ে ততোটা আরম্ত 

করি না, যতোটা আরম্ভ করি অধিক সংখ্যক উদ্দীপক নিপ্নে। এ সকল 

উদ্দীপক আমাদের নান! সামর্থ্য জাগ্রত করে তাদিকে এবং নির্দেশিত করে। 

বন্যেরা বেশীর ভাগ কাজ করে স্থুল উদ্দীপক নিয়ে , আমরা কাজ করি ওজন 

করা মাপাজোপ। বহু কষ্টাজিত উদ্দীপক নিয়ে । 

পূর্বতন মানুষের প্রচেষ্টা প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছে। 

আদি অবস্থাতে ওগুলো মানবীয় প্রচেষ্টার প্রতি নিরপেক্ষ ছিল। প্রতিটি 

গৃহপালিত উদ্ভিদ ও প্রাণী, যন্ত্র, বাসন, কলকাঠি; উৎপাদিত সামগ্রী, 

নান্দনিক সঙ্জ|! এবং শিল্পকলার প্রতিটি জিনিসের অর্থ এই যে, যে সব 
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অবস্থা এককালে মানবীয় ক্রিয়া-কলাপের প্রতি নিরপেক্ষ, বা তার প্রতিকূল 
ছিল, পরবরতীকালে তাদিকে অহ্থকৃল বা! পক্ষপাতী অবস্থায় রূপান্তরিত করা! 
হয়েছে। যেহেতু একালের শিশুদের ক্রিঘ্নাকলাপ এই স্থনির্বাচিত ও 

আয়মত্তীরূত উদ্দীপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই হেতু, যা করতে মানব জাতির 

প্রয়োজন হয়েছিল বহু মন্থর ও ক্লেশকর যুগ, আজ তারা জীবনের অপেক্ষাকৃত 
অল্প সময়ের মধোই সেই স্থুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। পূর্বতন 
যাবতীয় কৃতকার্ধতার দানে আজকের পাশ! সমৃদ্ধ হয়েছে । 

যে উদ্দীপকগুলি বর্তমানে মিতব্যয়িতা ও ফলপ্রস্থতার আম্ককৃল্য করছে, 
যেমন আমাদের রাস্তাঘাট, পরিবহন সংস্থা, তাঁপ, আলো ও বিছাতের 
প্রতি শাসন, নানা কাজের কল ও ঘন্ত্রপাতি, ইত্যাদি, তারা নিজ নিজ গুণে 

বা সামগ্রিক ভাবে সভ্যতা গঠন করেনি । কিন্তু এগুলি যে সব ব্যবহারে 

খাটানো। হয়, তাই সভাত। গড়ে তুলেছে । কিন্তু বস্ত্র ছাড়।কি প্রয়োগ 
সম্ভব হতে।% একট! প্রতিকূল পরিবেশে পরিশ্রম করে জীবিকা সংগ্রহ 

করতে, এবং সেই পরিবেশের ঝড-ঝঞা থেকে জীবন রক্ষা করতে অন্য 
অবস্থায় যে সময় লাগতে।, সভ্যতার ফলে ত। থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি । 

একটি জ্ঞান ভাণ্ডার হস্তান্তরিত হয়েছে । এই জ্ঞানের বৈধতা স্থরক্ষিত, 

কারণ যে ভৌত উপকরণের মধ্যে এই জ্ঞানকে মূর্ত করা হয়, তার ফলাফল 
প্রকৃতির অন্তান্ত সত্য ঘটনার সঙ্গেও খাপ খায়। ফলিত শিল্পের এই 

সমস্ত কলকাঠি বিশ্বপ্ররৃতি সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস, উদ্ভট অতিকথ! 
এবং ্জনি-শক্তিহীন অতিকল্পনের পুন: প্রকোপের বিরুদ্ধে আমাদের রক্ষাকবচ 

বিশে, সম্ভবতঃ আমাদের মুখ্য রক্ষাকবচ । এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এই 

সব অতিকথা ও অতিকল্পনে অতীতের সর্বোত্বম বুদ্ধিশক্তির একটি বৃহৎ 

অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আমরা যদি এর সঙ্গে আর একটি উপকরণ যোগ 

করি, যেমন, ফলিত শিল্পের এই সব কলকাঠি কেবল ব্যবহৃতই হবে না, 

পরন্ত তা কোনো যথার্থ অংশীদারী বা সম্টিগত স্বার্থেও ব্যবহৃত হবে, 
তা হলে এই সব কলকাঠিই সভ্যতার সদর্থক সঙ্গতিতে পরিণত হয়। 
গ্রীস্ যে আমাদের বর্তমান বৈষয়িক সঙ্গতির ক্ষুদ্র এক অংশ নিয়েই একটি 

সার্থক ও উদার, বুদ্ধিগত ও কলাকুশল জীবনধার! প্রতিষ্ঠিত করেছিল, 

তার কারণ এই যে তাদের যা কিছু সম্বল ছিল, তার সবটুকুই তারা 

৪ 
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সামাজিক উদ্দেশ্টে নিয়োজিত করেছিল । 

কিন্ত অবস্থা যাই হোক না কেন, অর্থাৎ তার মধ্যে বর্বরতাই থাক আর 
সভ্যতাই থাক, ভৌত শক্তিপুর্ধের সীমিত নিয়ন্ত্রই থাক বা বর্তমানকাল 
পর্ধস্ত অংশীদারী অভিজ্ঞতার প্রবাহিকাহীন একটা যান্ত্রিক দাসত্বই থাক, 

ভ্রব্যাদিকে যে যে ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে তাই আমাদের দৈনন্দিন 

জীবনের শিক্ষামূলক পরিবেশ যুগিয়েছে, এবং মানসিক ও নৈতিক ধাতের 
গঠন নির্দেশিত করে এসেছে । 

আমরা এর আগেই (দেখেছি যে, পরিকল্পিত শিক্ষা, কোনো বিশেষরূপে 

নির্বাচিত পরিবেশ সুচিত করে ; অর্থাৎ যে সব উপকরণ ও পদ্ধতি স্থুনিিষ্টরূপে 

অভিপ্রেত পথে ক্রমোন্নতি বিধানের সহায়ক হয়, তার ভিত্তিতেই পরিবেশ 

নির্বাচিত হয়। যে হেতু সমাজ-জীবনম্বার্থে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে রূপান্তরিত 

করা ভৌত অবস্থা সমৃহকে-_ অর্থাৎ যে সমস্ত ভৌত বস্ত সামাজিক যন্ত্রে 
পরিণত হওয়ার ফলে তাদের মৌলিক গুণ হারিয়েছে-তাদিকে ভাষার 
ভিতর দিয়েই উপস্থাপিত কর] হয়, সেই হেতু অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের 
তুলনায় ভাষা সঙ্গত কারণেই শিক্ষায় একটা বড়ে৷ অংশ গ্রহণ করে। এর 

সাহায্যে আমরা অতীত মানব অভিজ্ঞতার মধ্যে অংশ গ্রহণ এবং এই ভাবে 

বর্তমানের অভিজ্ঞতা প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করি'। প্রতীক ও কল্পনাহ্ছত্রে আমরা 

বিভিন্ন পরিস্থিতির পূর্বাভাষ জানতে পারি । যে সব অর্থে সামাজিক পরিণতি 

লিপিবদ্ধ হয়, এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্বস্থচিত হয়, ভাষা নানা প্রকারে 

সেগুলিকে সংক্ষেপ করে দেয়। জীবনে যা-কিছুই সার্থক তারই মধ্যে ভাষার 
উদার ও ব্যাপক অংশদান এতো তাৎপর্যপূর্ণ যে, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত 

শব্দ দুটির প্রায় এক অর্থ হয়ে দাড়িয়েছে । 

কিন্তু বিদ্যালয়ে এই বিশিষ্ট সাধকের উপর যে জোর দেওয়া হয়, তার 

সঙ্গে বিপদও থাকে,_বিপদ তত্বগত নয়, পরস্ত প্রয়োগগত। শিক্ষার 

দেওয়া ও নেওয়1 যে যথাক্রমে জল ঢেলে পাত্র পূর্ণ করবার ও নিক্ষিয় হয়ে 

শোষণ করবার মতো বস্ত নয়--একথা সর্বজন-নিন্দিত হলেও, শিক্ষাবৃত্তিতে 

প্রথা ছুটি এখনো কেন এতো চালু রয়েছে? 
শিক্ষা যে কেবল “বলে দেবার” আর শুনে নেবার ব্যাপার নয়, পরস্ত 

কোনো কর্মতৎপর গঠনমূলক কর্মপ্রণালী, এই মূল নিয়মটি তত্ব হিসাবে 
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যতোখানি গ্রাহথ কর! হয়, বৃত্তি হিসাবে ততোখানিই অগ্রাহা করা হয়। এই 

শোচনীয় অবস্থার কারণ কি এই নয় ষে, ব্যবস্থাটা প্রায় মুখে মুখেই চলে? 
এই ব্যবস্থা প্রচার করা হয়, এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হয়, এ নিয়ে লেখালেখি 

হয়। কিন্তু শিক্ষাবৃত্তিতে এ ব্যবস্থা চালু করতে হলে, স্কুল পরিবেশকে 

কাজ করার নানাবিধ উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও ভৌত বস্তু দিয়ে এতো বেশী 

পরিমাণে সাজানো দরকার যে, তার প্রয়োজন কখনই নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে না । 
যাতে জিনিসপত্র নিয়ে প্রত্যক্ষ ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিযুক্ত থাকার অনুমোদন 

ও অধিকার থাকে, শিক্ষণ ও প্রশাসন পদ্ধতিকে তেমন ভাবে পরিবত্তিত 

করা দরকার। এ কণা বলছি ন! যে, শিক্ষার সঙ্গতি রূপে ভাযার ব্যবহার 
কমিয়ে দেওয়া! উচিত। কিন্তু অংশীদীরী ক্রিয়-কলাপের সঙ্গে ভাষার সংযোগ 

রেখে তাকে আরও জীবন্ত ও ফলপ্রস্থ করা উচিত। “এই জিনিসগুলো 

তোমাদের সেরে ফেল! উচিত ছিল, আর বাকীগুলো না করে ফেলে রাখা 

উচিত হয়নি 1” স্কূলের পক্ষে “এই জিনিসগুলোর” অর্থ হল সহযোগী বা! 

সম্মিলিত কাজ-কর্ণের জন্য বিবিধ সাধকে সজ্জিত হওয়া | 

কারণ যে সমস্ত শিক্ষামূলক ব্যবস্থা স্কুলের বাইরের পরিবেশে কার্যকারী 
হয়, স্কুলে যদি সে ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয়, তা হলে সামাজিক প্রেরণার 

স্থলে একটা পুঁথিগত ও নকল বুদ্ধিগত প্রেরণ! অবশ্তই আসবে । অবশ্ঠ 
শিশুর! স্কুলে যায় বিদ্যালাভের জন্য, কিন্তু বিদ্যালাভ করাকে একটি আলাদ। 

বৃত্তিতে পরিণত করলে পর্ধান্ত পরিমাণে শিক্ষা হয় কিনা সে কথ! এখনো 

প্রমাণ সাপেক্ষ । যখন শিক্ষাকে এই ধরনের কোনো আলাদা বৃত্তি বলে 

মনে করা হয়, এবং সর্বজনীন স্বার্থ ও মূল্যবোধ জনিত কাজকর্মে ভাগ 
নেওয়ার ফলে যে সামাজিক মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে তা বাদ দেওয়া হয়, তখন 

পৃথকভাবে মেধাগত শিক্ষার চেষ্টা তার নিজ উদ্দেশ্যই অস্বীকার করে। 

কোনো ব্যক্তিকে তার নিজের মধ্যে নিবিষ্ট রেখে পেশীজাত কর্মতৎপরত। 

ও সংবেদনজাত উত্তেজনা! আমর! জাগাতে পারি বটে, কিন্ত তা করে তাকে, 

সেযে জীবন প্রবাহের অংশ তা বোঝাতে পারি না-_ বোঝাতে পারি না সেই 
প্রবাহের মধ্যে জিনিসপত্রের তাৎপর্য । আমরা বীজগণিত, ল্যাটিন্ বা উদ্ভিদ 

বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কারিগরি দক্ষতা লাভ করতে পারি, কিন্তু যে ধরনের বুদ্ধি 
পারদশিতাকে ব্যানহারিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে, তা আঘ্বত্ব করাতে 
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পারি না। ষেযৌথ কাজে একজনের বস্ত ও যন্ত্রাদির প্রয়োগ অন্য জনের 
সামর্থ্য ও সরঞ্জামের ব্যবহারের সঙ্গে সংজ্ঞাত সম্বন্ধ স্থাপন করে-_মাত্ 

সেই জাতীয় যৌথ কাজে নিযুক্ত হয়েই মানসতা! গঠনের সামাজিক নির্দেশ 
পাঁওয়৷ যায়। 

সারাংশ 

ছোটোর! যে সমষ্টির মধ্যে জগ্সগ্রহণ করে, তার জীবন-রীতির সঙ্গে 

তাদের স্বাভাবিক বা জ'্মগত আবেগ-প্রবণতা খাপ খায় না। কাজেই তাদের 

চালাতে বা! পথ দেখাতে হয়। এই নিয়ন্ত্রণ, আর দৈহিক বাধ্যতা এক 

জিনিস নয় । এর মধ্যে থাকে ক্রিয়াশীল আবেগ-প্রবণতাকে কোনো সুনির্দিষ্ট 

উদ্দেশ্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা; আর থাকে কার্যক্রমের মধ্যে একটা 

নিরবচ্ছিন্ন ধার পত্বন করা। কোন্ কোন্ উদ্দীপক কোন্ লোককে কিভাবে 
কাজে তৎপর করবে তাস্থির করে নিঘ়্েই তাদের কাজ প্রভাবিত করা হয়। 

কিন্তু কোনো কোনো! ক্ষেত্রে, যেমন, আদেশ, নিষেধ, সমর্থন, অসমর্থন, 

ইত্যদিতে কাজ প্রভাবিত করার সরাসরি উদ্দেশ্টে উদ্দীপক আসে লোকের 
মুখ থেকে । যেহেতু এই সব ক্ষেত্রে, অন্ত লোকের কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে 
আমরা সব চেয়ে বেশী করে সচেতন থাকি, সেই হেতু আমরা কোনো 
একটি অধিকতর স্থায়ী ও কার্ধকারী পন্ধতির কথ চিস্তা না৷ করে, এই ধরনের 

নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বকেই অতিরঞ্িত করতে চাই । সে সব পরিস্থিতিতে তরুণের! 

অংশগ্রহণ করে, সেই পরিস্থিতির মধ্যেই মৌলিক নিয়ন্ত্রণ বাসা বেঁধে আছে। 
সামাজিক অবস্থাধীনে অন্যেরা য| কিছু করে, ছোটোদের কাজের ধরন তাইর 
সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হয়। এবং তাকে তারই সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। 

এই অবস্থা ছোটোদের কাজ-কর্মকে একটা সর্বজনীন পরিণতির দিকে পরিচালিত 
করে, এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটা সর্বজনীন বোঝা-পড়া আনে । 
কারণ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করার সময়েও তার একই “অর্থ” ধরে নেয়। কাজের 

উপায় ও উদ্দেস্তাবলীর প্রতি এই লামগ্রিক বোঝাপড়া দামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
সারাংশ । এর ধরন পরোক্ষ, বা প্রক্ষোভ ও বুদ্ধিগত, প্রত্যক্ষ, বা বাক্তিগত 

নয়। অধিকন্ত, এ ব্যবস্থা ব্যক্তির নিজের ধাতের অন্তভু ক্ত, বাহিক ও দমন- 
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মূলক নয়। স্বার্থবোধ ও বোঝা-পড়ার অভিন্নতার মধ্যে দিয়ে এই আভান্তরীণ 

নিয়ন্ত্রর সাধন করাই শিক্ষার ন্তান্ত কর্ম। যদিও পুস্তক ও আলাপ-আলোচনা 
অনেক কিছু করতে পারে, তবুও আর সব বাদ দিয়ে কেবল এই সব মাধ্যমের 

উপরই অতিমাত্রায় ভরসা রাখা হয়। একে সম্পূর্ণরূপে কার্ধকারী করার 
জন্য স্কুলের প্রয়েজন হল, সমবেত কর্ম প্রচেষ্টার জন্ত শিক্ষার্থীদের বেশী স্থযোগ 
সুবিধা দেওয়া। এর ফলে তার! নিজ নিজ ক্ষমতা, এবং যে সমস্ত বস্ত ও 

সরগ্তাম ব্যবহার করা হয়, তার সম্বন্ধে একটা “সামাজিক” বুদ্ধি লাভ করতে 

সমর্থ হয় । 



চতুর্থ অধ্যায় 
ক্রমবিকাশরূণে শিক্ষা 

১। ক্রমবিকাশের শর্তাবলী 

তরুণদের কর্ষতৎপরত! নির্দেশিত করে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করতে 

গিয়ে সমাজ তার নিজের ভবিঝ্াংকেই নির্ধারিত করে। যেহেতু আজকের 

ছোটোরাই পরবর্তীকালে তৎকালিক সমাজ গঠন করবে, সেই হেতু পরবর্তী 
সমাজের প্রকৃতি, তরুণদের ক্রিয়াকলাপ ইতিপূর্বে যেভাবে নির্দেশিত হ্য় 

সেইভাবেই গড়ে উঠবে । ক্রমোন্নতির অর্থ, পরবর্তা পরিণতির দিকে কর্মের 
এই ক্রমপুপ্রিত গতি । 

ক্রমোন্নতির মুখ শর্ত হল, অপরিণত অবস্থা । এই উক্তি একটি স্বতঃসিদব 

সতোরই পুনরুক্তি। কারণ যে দিকটি অবিকশিত, একজনে কেবল সেই দ্দিকেই 

বিকাশ লাভ করতে থাকে । কিন্ত অপরিণত শব্দটার__“অ" উপপর্গটি কোনো 

কিছুর সদর্থক, কেবল শূন্যতা বা নঞ্্খক নয়। এ স্থলে লক্ষণীয় যে “সামর্থ্য” 
ও “সম্ভাব্যতা” শব ছুটি দ্বার্থক,_অর্থাৎ একটি সদর্থক, অন্যটি নঞ্র্৫থক | 

সামর্থ্য বলতে গ্রহণ ক্ষমতা বোঝায়, -যেমন, এক লিটার জিনিস ধরার সামর্থ্য | 
সম্তাবাতা অর্থে আমরা শুধু স্থপ্ত বা নিবৃত্ত অবস্থাও ধরতে পারি। অর্থাৎ 

ষে সম্ভাব্যতা স্বতন্ত্ৰপে আক্মপ্রকাশ করতে পারে। কিন্ত আমর] সামর্থ্য 

অর্থে সক্ষমতা__অর্থাৎ দক্ষতাও বুঝি; এবং সম্ভাব্যতা অর্থে নিহিত-শক্তি 

বা প্রচ্ছন্ন শক্তিও বুঝি। আমর! যখন বলি যে, অপরিশত অবস্থা ক্রমোন্নতির 
সম্ভাবনা স্থচিত করে, তখন পরবর্তাকালে যে সব ক্ষমতার অন্ুদয় ঘটতে 

পারে, তার অন্থপস্থিতির কথা বলি নাঃ বলি কোনো সদর্যক শক্তির স্থনিশ্চিত 

উপস্থিতির কথা,__তার “হয়ে ওঠার” কথা। 

অপরিণত অবস্থাকে শ্তধু অভাব, এবং ক্রমোন্নতিকে অপরিণত ও পরিণত 
অবস্থার মধ্যবর্তী ব্যবধান পুর্ণ করার একট! কিছু বলে ধরে নেওয়ার বৌক 
থাকার কারণ এই যে, আমরা শৈশবকে কোনো মৌলিক অবস্থা বলে ধরে 
নেওয়ার পরিবর্তে কোনে! এক আপেক্ষিক অবস্থা বলে ধরে নিই । শৈশবকে 
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শুধু একটা রিক্ত অবস্থা বলে ধরে নেওয়ার কারণ এই যে, আমর। সাবালকত্বকে 
একটি অনড় মানদণ্ড বলে ধরে নিয়ে নাবালকত্বের পরিমাপ করি। এতে 

শিশুর যা নেই এবং মানুষ না হওয়া পর্যন্ত তার যা থাকবে না, তার 

উপরেই আমাদের মনোযোগ নিবিষ্ট থাকে । তুলনামূলক এই দৃষ্টিভঙ্গী 
কোনো কোনো! উদ্দেশ্তের ক্ষেত্রে বৈধ। কিন্তু এই যদি শেষ কথা হয়, তা 

হলে প্রশ্ন ওঠে যে আমরা কোনো অতিকল্পিত পূর্বান্ছমান দোষছুষ্ট কিনা । 

যদি শিশুর! স্পট কথায় ও অকৃত্রিমভাবে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করতে 

পারতো, তা হলে তারা কিন্তু অন্য কথা বলত । এবং এই বিশ্বাসের পিছনে 
বড়োদের একট! বড় স্বীকৃতি রয়েছে যে, ক্টিপয় নীতিগত ও বুদ্ধিগত 

ব্যাপারে বড়োদের, ছোটে শিশুদের মতো! হতে হবে। 

অপরিণত অবস্থার সম্ভাবনা গুলির নঞ্র্খক গুণ মেনে নেওয়ার বিপদ তখনই 
স্পষ্ট হয় যখন আমরা ভেবে দৌখ যে এই ধারণাটি কোনো একটি স্থিতিশীল 

পরিণতিকে আদর্শ ও মানদণ্ড রূপে দাড় করায়। ক্রমোন্নতি লাভ করাকে 

সাধিত উন্নতি নলে ধরা হয়ঃ এর অর্থ দাড়ায় নন্ুন্নতি _অর্থাৎ যা আর 

উন্নতি লাভ করছে না। এ রকম ধরে নেওয়া অর্থহীন। কারণ দেখা যায় 

যে, প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক লোক, তার আর উন্নতির সম্ভাবনা নেই বললে 

্ু্ধ হয়; এবং দে যতোই দেখতে পান যে, তার উন্নতির পথ বন্ধ হচ্ছে" 
ততোই সে একে একটা কিছু হারিয়ে যাবার প্রমাণ বলে ধরে নেয়; 
এবং এজন্য সে অন্ুতাপও করে । সে পূর্বে যা অঞ্জন করেছে, তার আশ্রর নিয়ে, 

একথা মনে করে না যে, তার ক্ষমতার তো পর্যাপ্ত প্রকাশ হয়েছেই। 
অতএব, শিশু ও ব্যক্তির জন্য এই অসমান মানদণ্ড কেন? 

আপেক্ষিক অর্থে না নিয়ে সম্পূর্ণ অর্থে নিলে, অপরিণত অবস্থা দিয়ে 
কোনো সদর্থক শক্তি বা সক্ষমতা বোঝায়,_-তা ক্রমোন্নতির ক্ষমতা নির্দেশ 

করে। কতিপয় শিক্ষামতবাদ বলে যে, শিশুর মধ্যে থেকে সদর্থক ক্রিয়া- 

কলাপ বার বা নিষ্কাশন করতে হয়। কিন্তু তা করার দরকার হয় না। 

যেখানেই জীবন, সেখানেই আগে থেকেই আগ্রহশীল ও আবেগময় ক্রিয়া- 
কলাপও থাকে । ক্রমোন্নতি এমন একটা বস্ত নয়, যা তাদের লাভ করানো 

হয়--বরং সেটি এমন কিছু যা তারা লাভ করে। সম্ভাবনার সদর্থক ও 
গঠনমূলক গুণ, অপরিণত অবস্থাটির দু'টি প্রধান লক্ষণ বুঝে নেওয়ার চাবিকাঠি 
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স্ব্ূপ। এর! হল, নির্ভরশীলতা এবং নমনীয়ত।। (১) নির্ভরশীলতাকে 

কোনে। সদর্থক লক্ষণ বললে তা যুক্তিহীন শোনায়, এবং তাকে কোনো ক্ষমতা 
বললে আরও বেশী যুক্তিহীন শোনায়। কিন্তু নির্ভরশীলতার মধ্যে যদি 

কেবল অসহায় অবস্থাই থাকত, তা হলে কোনে কালেই কোনো বিকাশ 

ঘটতে পারতে। না। যে শুধুই অক্ষম, তাকে চিরকালই অন্যের বহন করতে 
হয়। নির্ভরশীলত| কর্মক্ষমতার ক্রমোন্নত সঙ্গী, তার ক্রমবর্ধমান পরগাছা 

নয়; এতে মনে হয় যে, নির্ভরশীলতার গঠনমূলকতা৷ আগে থেকেই ছিল। 

কিন্ত কেবল অন্তের আশ্রয়ে থাকলেই ক্রমোন্নতি ঘটে না। কারণ (২) এতে 

অক্ষমতকে ঘিরে প্রাচীর ওঠে। ভৌত পৃথিবী সম্পর্কে শিশু সহীয়হীন। 

জন্রকালে এবং তার পরে দীর্ঘদিন যাবৎ, নিজের দৈহিক বলে পথ করে 

নেওয়ার বা জীবিকা অর্জন করার ক্ষমতা তার থাকে না। তাকে নিজেই 

যদি একাজ করতে হতো, তা হলে সে এক ঘণ্টাও বাচতে পারতো ন!। 

এদিক দিয়ে তার সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা। এ বিষয়ে পশুদের বাচ্চারা তার 

অনেক উর্ধে । শিশুর শরীর দুর্বল, এবং তার ঘতোটুকু শক্তি আছে, তা নিয়ে 

সে ভৌত পরিবেশের সঙ্গে যুঝতে অক্ষম । 

(১) অসহয়তার এই সর্বগ্রাসী অবস্থা কোনো ক্ষতিপূরক ক্ষমতার ইঙ্গিত 
: আনে। জীবজন্তর বাচ্চাদের প্রথম থেকেই ভৌত অবস্থাদির সঙ্গ মোটামুটি 

ভালোভাবে খাপ খাইয়ে চলার আপেক্ষিক যোগ্যতা থাকে । এ থেকে এই 

ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাদের জীবন তাদের চারপাশের “জীবনের” সঙ্গে 

ঘনিষ্টরূপে আবদ্ধ নয়! 'এ যেন সামাজিক গুণের অভাব হেতুই তারা দৈহিক 
গুণ পেতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, মানবশিশু দৈহিক সামর্থ্যের অভাব নিয়ে 

ঠিক এই কারণেই চলতে পারে যে, তাদের সামাজিক সামর্থ্য থাকে । সময় 

সময় আমরা এমন ধরনেও ভাবি এবং বলি যে, শিশুরা যেন কেবল তাদের 

শরীর নিয়েই সামাজিক পরিবেশে উপস্থিত হয়েছে; ষেন বড়োদের মধ্যে 

যার। শিশুদের তত্বাবধান করেন, সমাজ-শক্তি কেবল তাদের মধোই রয়েছে। 

আর শিশুরা ষেন শুধু নিক্ষিয় গ্রহীতা। যদি বলি যে, শিশুরা নিজেরাই 

অন্কদের সহযোগী যনোযোগ আকর্ষণের “ক্ষমতায়” বিচিত্রভাবে অলংকৃত, 
তা হলে মনে হবে যে, আমর! প্রকারান্তরে এই বলতে চাচ্ছি যে, অন্যেরাও 

শিশুদের চাহিদার গ্রতি বিচিত্রভাবে মনোযোগী । কিন্তু পর্যবেক্ষণের ফলে 
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দেখা যায় যে, সামাজিক আদান-প্রদানের জন্য শিশুরা প্রথম শ্রেণীর সাজ-সঙ্জায় 

বিভূষিত। যে নমনীয় ও সংবেদী যোগ্যতা নিযে শিশুর! চার পাশের লোকের 
ভাবভঙ্গী ও কাজ করার সাথে সমবেদিতা৷ সহকারে স্পন্দিত হয়, পূর্ণবন্থদের 
মধ্যে তা অন্পই থাকে । ভৌত জিনিস সম্বন্ধে যেমন অমনোযোগিতা। এবং 

তাকে নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমত| থাকে, মানুষের কাছ সম্বন্ধে তেমনই অনুরূপ 

ভাবে তীত্র উত্সাহ ও মনোযোগ থাকে । শিশুর স্বাভাবিক গড়ন ও সহজাত 

আবেগা্ভূতি সব কিছুই সামাজিক প্রতিবেদনশীলতাকে সহজ করার 
সহায়ক । যদিবা এ কথা সত্য হয় যে, সাবালক হওয়ার পুর্বে শিশুরা 

অহংবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক থাকে, তবুও ত৷ এ উক্তির“সত্যতা খণ্ডিত করবে 

না। তা কেবল এটাই দেখাবে যে তাদের সামাজিক প্রতিবেদনশীলতা 
তাদের নিজের স্বার্থেই নিপঘ্বোজিত হর; তা প্রতিবেদনশীলতার অভাব 

জ্ঞপন করে না। কিন্তু আসলে উক্তিটি সত্যই নয়। শিশুদের অবিমিশ্র 

অহংভাবের সমর্থনে যে সব কথার উল্লেখ করা হয়েছে, তা৷ প্রকৃতপক্ষে 

এটাই দেখিয়ে দেয় যে, কি প্রগাঢ়তা ও সরলত। নিয়েই না তারা নিজেদের 

লক্ষ্যটির দিকে ছুটে চলে। যে উদ্দেশ্টাবলী এই লক্ষ্টটি গঠন করে, 
যদি তাসঙ্কীর্ণ ও স্থার্পর বলে মনে হয়, তার একমাত্র কারণ এই যে 

বড়োরাও তাদের কালে সদৃশ মোহে আচ্ছন্ন হয়ে এই সব উদ্দেশ্য সাধনে 

পটু হয়েছেন। কাজেই ওগুলি এখন আর তাদের আগ্রহ জাগায় না । 
শিশুদের তথাকথিত স্বাভাবিক অহংভাবের বাকী অংশের অনেকখানি এমন 

ধরনের যে, তা বড়োদের অহমিকার বিরুদ্ধে যায়। যখন একজন বমস্ক 

লোক নিজের বিষয় নিয়ে এতো তন্ময় থাকেন যে, শিশুদের ব্যাপারে তার 

কোন আগ্রহ থাকে না, তখন নিঃসন্দেহেই তার মনে হবে যে, শিশুরা “তাদের” 
'নিজেদের ব্যাপারে অসঙ্গত রকমে ব্যন্ত থাকে । 

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরশীলতা হূর্বলতার পরিবর্তে বরং কোনে! 

ক্ষমতা নির্দেশ করে। এবং এর মধ্যে থাকে পারম্পরিক নির্ভরশীলতা । 

অবশ্ঠ সব সময়েই এ বিপদ থাকে যে, বেশী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তির 
সমাজধর্মী সামর্থ্য হাস করে। বেশী আত্মনিভ'রশীল করতে গিয়ে ব্যক্তিকে 
বেশী স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে দেয় । এতে তার মধ্যে সমাজ-বিচ্ছি্নতা ও বেদনহীনতা 
আনতে পারে । এতে অনেক সময় একজনকে আর সকলের সম্পর্কে এত 
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বেদনহীন করে তোলে যে, সে যেন বাস্তবিকই একা দীড়াতে ও কাজ 

করতে সমর্থ-_এ রকমের একটা মোহের বশবতাঁ হয়। এভাব হু'ল এক 

রকমের নামহীন উত্মত্ততা। পৃথিবীতে যে সব প্রতিকারসাধ্য ছুর্ভোগ 
রয়েছে, _এ উন্ত্বতা তার এক বৃহদংশের জন্য দায়ী । 

(২) ক্রমোন্নতির জন্য অপরিণত জীবের ষে একটি অভিযোজন ক্ষমতা 
থাকে তাই তার “নমনীয়তা” গঠন করে । এই নমনীয়তা পুটিং বা মোমের 

নমনীয়তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এটি বাইরের চাপে আকৃতি বদলে নেরার 
সামর্থ্য নয়। যে নমনীয় স্থিতি-স্থাপকতার দরুণ কতক লোকের মনে 

তাদের পরিবেষ্টনীর রগ লাগে, অথচ তারা নিজ নিজ ঝোঁক বজায় রাখে, 

এই নমনীমূতা তারই কাছাকাছি, অথচ তার থেকে গভীর। মূলতঃ, এ 

হ'ল অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করার যোগ্যতা ; অর্থাৎ কোনো অভিজ্ঞতা 

থেকে এমন কিছু ধরে রাখার ক্ষমতা, যেটি কোনো পরবর্তা পরিস্থিতিতে 
বাধাবিদ্বের সঙ্গে বোঝবার জন্য কাজে লাগানো যায়। এর অর্থ হ'ল, 

পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ফলাফলের ভিত্তিতে কাজকর্মের ধরন বদলানোর ক্ষমতা, 
মানস-মুকুলের দল মেলাবার ক্ষমতা । এ ছাড়া অভ্যাস গড়ে তোল 

অসম্ভব । 

এটা জানা কথ। যে, উচ্চতর প্রাণীদের বাচ্চাদের, বিশেষ করে মানব- 

শিশুদের, সহজপ্রবৃত্তিজাত প্রতিক্রিরা গুলিকে ব্যবহারে লাগাতে “শিখতে” 

হয়। অন্থান্ প্রাণীদের থেকে মানবশিশু বেশী সংখ্যক সহজ-প্রবৃত্তিজাত 

প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু নিয়প্রাণীদের সহজ-প্রবৃত্তি জন্মের 

অল্প দ্রিন পরেই নির্ধারিত কাজ করার মতো পুর্ণাঙ্গ হয়। অপর দিকে, 
মানবশিশুর অধিকাংশ সহজ-প্রবৃত্তিই ঠিক যে অবস্থায় থাকে তাতে কোনো 

কাজই হয় না। সমন্বয়ের একটা জন্মগত বিশেষ ক্ষমতা অবিলছ্েই পারদশিতা 

লাভ করে। কিন্ত রেলের টিকিটের মতো৷ এ কেবল একমুখী যাত্রার বেলাতেই 

কার্ধকর। যখন কোনে। জীবকে, চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদিকে কাজে 

লাগানোর জন্য বিভিন্ন ক্রিয়া, নান৷ রকমের যোগস্থত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 

দেখতে হয়, তখনই একটা নমনীয় ও বিচিত্র গুণবিশিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 

আয়ত্তে আসে। একটি মুরগীর বাচ্চা ডিম থেকে ফুটে বেরোবার কয়েক 

ণ্টা পরেই খা্-কণায় অভ্রান্তভাবে ঠোকর দিতে পারে। এর অর্থ এই 
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যে, দেখবার জন্য চোখ ছুটির ক্রিয়ার সঙ্গে ঠোকর দেওয়ার জন্য শরীর ও 

মাথার ক্রিয়ার সমণ্বর, মাত্র কয়েকবার চেষ্টা করার ফলেই পূর্ণতা লাভ করে। 
যে কাজের মধো দিয়ে একটি নবজাত শিশুর দৃষ্টি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ 
সমন্বিত হয়, ত|। মোটামুটি ধারণ। করে নিতে শিশুর প্রার ছয় মাস লাগে; 

অর্থাৎ তার দুষ্টি-সীমার মধ্যে একট| জিনিসের কাছে সে পৌছোতে পারে 
কিনা এবং কি করে সে কাজটা কর| যার,তা। বুঝতে তার এই সময়টা 

লাগে। মুরগীর বাচ্চ। তার সহজাত গুণের আপেঞ্গিক পূর্ণত| দ্বারা সীমিত। 
মপর দিকে একটি শিশুর পক্ষে থাকে, “স্তপীরৃত” সহজ-প্রবৃত্তিজাত পরীক্ষা- 

নিরীক্ষামূলক ক্রিয়া-বিক্রিঘাধুক্ত অভিজ্ঞতার স্বিধ। অবশ্য বিভিন্ন 
প্রবৃত্তি, একটির পথে আর একটি এসে পড়াতে,তার পক্ষে তখনকার মতো 
অন্গবিধাও হতে পারে । একট। পুর্বপ্রস্তুত কাজ “পড়ে পাওয়ার” পরিবর্তে 

যদি শিগে নিতে হয়, তা হলে লোকে বাধ্য হয়েই অবস্থার পরিবঙন 
অন্ুযারী এর উপকরণগ্ুলি পরিবর্তন করতে শেখে, এবং এগুলিকে নানা 
ভাবে এদিক ওদিক করে দেখতে শেখে । এতে কোনো কাজ শেখবার 
উপলক্ষে অন্য অবস্থায় কাজে লাগানোর উপযোগী অন্যান্য পদ্ধতিরও বিকাশ 
ঘটে। এবং এইভাবে ধারাবাহিক অগ্রগতির সম্ভাবনার পথ খুলে যায়। 

এ থেকেও বেশী গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হল এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শেখবার একটা 

অভ্যাস আয্বত্ব করে। সে শিক্ষা করতে শেখে। মানব জীবনের এই 
নির্ভরশীলতা এবং পরিবর্তনীয় নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বকে সুদীর্ঘ শৈশবের সার্থকতা 

সম্বলিত একটি মতবাদের মধ্যে সংক্ষেপ করা হয়েছে১। গোগির সাবালক বা 

নাবালক, যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই শৈশবের এই দীর্ঘস্থায়িতা তাৎপর্বপুর্ণ। 
নির্ভরশীল ও শিক্ষারত সত্তাদের উপস্থিতি, প্রতিপালন ও স্রেহের উদ্দীপক । 

নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক প্রযত্ের প্রয়োজনবৌধই সম্ভবতঃ সাময়িক সহবাসকে 
স্থামী বন্ধনে রূপান্তরিত করার মুখ্য উপায় ছিল। নিশ্চিতরূপে এই প্রয়োজন 
স্েহশীল ও সংবেদনশীল, সতর্ক দৃষ্টি রাখার অভ্যাস গঠনে একটি মুখ্য 
প্রভাব ছিল; অর্থাৎ সমষ্টিগত জীবনে অপরের মঙ্গলের প্রতি যে গঠন- 

মূলক আগ্রহ অপরিহাধ, তা এর থেকেই এসেছে। বুদ্ধির দিক দিয়ে এই 

১। এর স্বার্থকতার খবর বেশ করেকর্ননের লেখায় পাওয়া যার, কিস্ত এর প্রথম হু 

ব্যাখ্যার জন্ক জন ফিদ্কে'কে ভার “অভিজ্ঞতাবাদীর অভিজান”নামক গ্রন্থের জন্ত কৃতিত্ব দেওয়া! হয়। 



৬* শিক্ষা! দর্শন 

নৈতিক বিকাশের তাৎপর্য হল, বহু নতুন জিনিসের প্রতি মনোযোগ 

আকৃষ্ট হওয়া; এই বিকাশই ভবিষ্যতের জন্য আমাদের দূরদৃষি ও পরি- 

কল্পনার উদ্দীপনা কাজেই এর মধ্যে একটা পারম্পরিক প্রভাব রয়েছে। 

সমাজ জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা হেতু প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আয়ত্ত করার 
জন্য দীর্ঘ শৈশবকাল প্রয়োজন । দীর্ঘকালব্যাপী এই নির্ভরশীলতার অর্থ, 

নমনীয়তারই দীর্ঘস্থাপ্নিত। বা, পরিবর্তনীয় ও অভিনব নিয়ন্ত্রণ বিধি আয়ত্ব 

করা। কাজেই সামাজিক অগ্রগতির পেছনে এটি আরও শক্তি যোগায় । 

২। ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তিরূপে অভ্যাস 

ইতিপূর্বে দেখেছি যে, পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার যে সমন্ত উপাদান পরবর্তী 
অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করে, তা মনে রাখার ও প্রয়োগ করার সামথ্যই 

নমনীয়তা । এর সার্থকতা হল অভ্যাস আরত্ত করার এবং ঈপ্সিত মানসতা 

বিকাশের সাম্য । এখন আমাদের বিচার্ঘ, অভ্যাসের লক্ষণীয় রূপ। প্রথমতঃ 

অভ্যাস হল, এক রকমের কাধনির্বাহী ক্রিয়াকৌশল বা কাজ করার দক্ষতা । 

অভ্যাসের অর্থ হল উদ্দেশ্টয সাধনে প্রাকৃতিক অবস্থাসমূহকে উপায়রূপে ব্যবহার 
করার পারদশিতা । এ হ'ল কার্ধসাধক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে 

পরিবেশের সক্রি্ নিয়ন্ত্রণ । আমর! বোধ হয় পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের উপরে শরীর 
নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেই । আমরা ভাবি যে হাটা-চলা, কথা বলা, পিয়ানো 

বাজানো, ইত্যাদি কাজ, আর খোদাইকার, অস্ত্রোপচারী, সেতুনির্মাতা৷ প্রভৃতি 
বিশেষজ্ঞের ক্রিয়াকৌশল, কেবল তাদের সহজ-সাধ্যতা, নিপুণতা ও নির্ভুলতা 
জাপন করে। অবশ্তই এ সব কাজ নিপুণতা জ্ঞাপন করে। কিন্তু এসব 

কাজ দিয়ে পরিবেশের যেরূপ বিচক্ষণ ও কার্ধকারী নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়, তার 

মধ্যেই এদের মূল্যমান বিরাজ করে। হাটা-চলার সক্ষমতা হল, ভৌত 

প্রকৃতির কোনো কোনে। গুণ আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা | অন্য সব অভ্যাসের 

বেলাও এই কথাই থাটে। 

ষে অভ্যাসগুলো ব্যক্তি এবং তার পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, 

শিক্ষাকে সময় সময় তার আয়ত্তি বলে বর্ণনা কর! হয়। এই সংজ্ঞ। ক্রমোন্নতির 

একটি অত্যাবশ্যক পর্যায় চিত করে। কিন্তু সমন্বয়ের সক্রিয় অর্থে, একে 
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উদ্দেশ্য সাধনে বিবিধ উপায়ের নিয়ন্ত্রণ বলে বুঝে নেওয়া অত্যন্ত দরকার । 
আমর! যদ্দি অভ্যাস অর্থে কেবল জীবের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের কথাই 

বুঝি, এবং সে পরিবর্তন যে পরিবেশের মধ্যে পরবর্তী পরিবর্তন আনবার 

সক্ষমতা, এই অর্থটি উপেক্ষা করি, তা হলে আমরা সমন্বয় অর্থে কেবল 

পরিবেশের উপযোগী হওয়ার কথাই বুঝব । অর্থাৎ, নরম গাঁলা যেমন করে 
শীলমোহরের চাপের সঙ্গে নিজের সমন্বয় সাধন করে সেই ধরনের সময় বুঝব । 

পরিবেশকে একটা কিছু অনড় অবস্থা বলে ধরে নিয়ে মনে করা হয় যে, 
এই অনড় অবস্থার মধ্যেই, জীবের মধ্যে যে পরিবর্তন চলছে তার উদ্দেশ্য 

ও আদর্শ বিরাজ করে। এ ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অর্থ ঈগড়ার কেবল বহিঃপ্রকৃতির 

বিভিন্ন অবস্থার সাথে আমাদের খাপ খাওয়ানো১। অভ্যন্তিরপে অভ্যাস, 

সত্য সত্যই অপেক্ষাকৃত অক্রির, আমরা আমাদের পরিবেষ্টনীতে অভ্যন্ত 

হই, _যেমন, আমাদের জামা-কাপড়ে, জুতোদ্ন, দস্তানায়, ইত্যাদিতে-_এবং 

যতক্ষণ সহ্ হয়, আবহাওয়াতে,- এব. দৈনন্দিন সঙ্গীদের সাথে । এই 
জাতীয় অভ্যন্তির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, পরিবেশের অনুযায়ী হওয়া, 
অর্থাৎ পারিপাশ্বিক অবস্থা পরিবর্তন করার সক্ষমতার কথা বাদ দরে, 

কেবল জীবের মধ্যেই পরিবর্তন ঘটানো । এ রকম সমন্বয়ের গুণাবলী 

( সক্রিম্ সমন্বয় .থকে পুথক রাখবার জন্য একে বরং মেনে নেওয়া বলা 

ষেতে পারে ) আমাদের পারিপাশ্বিকের সক্রিয় সম্বহার ও অভ্যাসের মধ্যে 

আনা যায় না । তা ছাড়৷ অভ্যন্তির আরও ছুটি দিক লক্ষণীয়। প্রথমতঃ 

আমরা জিনিসের সম্বাবহার করেই জিনিসে অভ্যস্ত হই। 

কোনো অজানা মহানগরীতে অভ্যন্ত হওয়ার কথা ভাবা যাক। প্রথমে 

থাকে অত্যধিক উদ্দীপনা এবং তার উত্তরে একটা আত্যন্তিক অনুপযোগী 

সাড়া। ক্রমে ক্রমে কোনো কোনে! উদ্দীপক প্রাসঙ্গিক ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে 

আসে, আর বাকীগুলো যায় বাদ পড়ে। এক্ষেত্রে বলতে পারি যে, ওগুলোর 

প্রতি হয় আমরা আর সাড়া দিই না, নয়তো সঠিক ভাবে এও বলতে 

পারি ষে, আমর! ওগুলোর প্রতি অবিচলিত ভাবে সাড়া দিতে অস্যন্ত 

১। এই ধারণ! অবশ উদ্দীপন! ও সাড়ার বাহিক সম্পর্কের ধারণার যুক্তি সঙ্গত অনুবন্ধ 

এ কথা পূর্ব অধ্যায়ে বল! হয়েছে ; আবার অপরিণত অবস্থা ও নমনীয়তার নঞর্থক ধারণারও 

অনুষন্ধ ;: এ কথ! এ অধ্যায়ে সন্তিবিষ্ট কর! হয়েছে । 



৬২ শিক্ষ। দর্শন 

হয়েছি। একে বলা যায় স্ুস্থিত সমন্বয় । এর দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সেই 
অবিচলিত সমন্বয়, ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ বিশেষ -সমন্বয়ের পটভূমি যোগায় । 

আমরা একট] পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধনে কখনও আগ্রহী হই না 
আমরা! এর অনেক কিছুই বিনা বিচারে স্বীকার করে নিই। এবং যেমন ভাবে 
আছে তেমন ভাবেই গ্রহণ করি। এই পটভূমিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন 
পত্তন করার চেষ্টায় আমাদের ক্রিয়াকলাপ কোনো কোনো স্থানে কেন্দ্রীভূত 

হয়। কাজেই অভ্যন্তি হল, কোনো এক পরিবেশের সঙ্গে মামাদের সমন্বয 
সাধন । এই সময়ে আমরা পরিবেশের রূপান্তর সাধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই ; 

অথচ পরিবেশই আমাদের সক্রিয় অভ্যাসের স্বপক্ষে কাজ করে 

এক কথায় প্রতিযোজনের মধ্যে আমাদের নিজেদের ক্রিয়াকলাপের 

প্রতি পরিবেশের প্রতিযোজন যতোখানি থাকে, পরিবেশের প্রতি আমাদের 

ক্রিয়াকলাপের প্রতিযোজনও ততোখানি থাকে । কোনে! আদিম সম্প্রদায় 

কোনে! রকমে একটা মরুপ্রান্তরে বাস করতে থাকলে, তারা নিজেদের 

প্রতিযোজন করে নেদ্ন। কিন্তু এদের প্রতিযোজনের মধ্যে পারিপাশ্বিককে 

সবচেয়ে বেশী করে গ্রহণ করা,সহা করা এবং জিনিসপত্র যে অবস্থায় আছে তাই 

বরদান্ত করা হয়' এতে একদিকে থাকে পরিবেশকে নিক্ষিয় স্বীকৃতি দানের 

চরম সহনশীলতা, অপরদিকে থাকে তার ব্যাবহারিক প্রয়োগের আত্যস্তিক 

স্বল্পত1। আবার, এক সভ্য গোষ্ঠীও সেই অঞ্চলে প্রবেশ করে নিজেদের 

প্রতিযোজন করে ৷ এর! সেচের পত্রন করে ; এর! সারা পৃথিবী খুজে দেখে যে, 

এই সব আঞ্চলিক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মাবে_তা। 
কোথায় পাওয়া যাবে । আবার, ওখানে যা জন্মায় তাও তার। সযত্তে বাছাই 

করে, তারও উন্নতি সাধন করে। এর ফলে উষর প্রান্তর গোলাপের মতো 

প্রন্ফাটিত হয়! বর্বরেরা কেবল স্থানে অভ্যন্ত হয়। কিন্তু সভ্য সমাজের 

অভ্যাস পরিবেশের রূপান্তর সাধন করা । 

অভ্যাসের তাৎপর্য কিন্ত তার কার্ধনির্বাহক ও গতিদারক স্তরেই নিঃশেষ 

হয়ে যার না। অভ্যাসের ফলে বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত দাতও গঠিত হয়। 
এবং কর্মে স্বাচ্ছন্দ্য, মিতাচারিত। ও দক্ষতা বৃদ্ধি পার । অভ্যাস মানেই 

কোনো ঝৌঁক, এবং তার অনুশীলনের অন্তর্গত অবস্থাদির প্রতি সক্রিয় 

পক্ষপাতিত্ব ও নির্বাচন । অভ্যাস “মিকোবার”-স্থুলভ কর্ম-তৎ্পরতা গানবার 
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জন্য উদ্দীপনার অপেক্ষায় থাকে না। বরং সেটি, পূর্ণো্যমে কর্মে লিপ্ত 
হবার জন্য স্থযোগ অন্বেণ" করে । অভ্যাসের কাজ অযথা ব্যাহত হলে 

তার ঝোক অস্বস্তি ও তীব্র আকুলতায় প্রকাশ পায়। অভ্যাস বৌদ্ধিক 
প্রবণতাও চিহ্নিত করে । যেখানেই অভ্যাস, সেখানেই, যে সামগ্রী ও সাজ- 

সরঞ্পাম দিয়ে কাজ করা হয়, তার সাথে তার পরিচিতি থাকে৷ যে পরি- 
স্থিতিতে অভ্যাস কাজ করে তা বোঝবার একটা! সুনির্দিষ্ট পথও থাকে | যে সমস্ত 

অভ্যাস একজন লোককে যন্ত্রবিৎ, স্থপতি, চিকিৎসক ৪ সএদাগর করে, 

সেগুলির মধ্যে চিন্তন, পধবেক্ষণ ও অন্তচিন্থনের বিভিন্ন ধরন,__বিভিন্ন ক্রিয়া- 

কৌশল ও বাসনার আকারে প্রবেশ করে । ক্রিয়া কৌশলহীন শ্রমের মধ্যে 
বুদ্ধিগত উপাদান সবচেয়ে কম, কারণ সেখানে সংশ্লিষ্ট অভ্যাস উচ্চমানের নয় । 
কিন্ত বিচার ও যুক্তিতর্কের মধ্যে যেমন অভ্যাস থাকে, যন্ত্র চালানোর, ছবিতে 

রং করার বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মধ্যেও তেমনি অভ্যান থাকে | 

এ সব উক্তি অবশ্ নানোক্তি। চোখ ও হাতের অভ্যাসের মধ্ো 

মনের যে অভ্যাসটি কাজ করে, তাই প্রথম পক্ষকে তাৎপর্য দান করে । 

সর্বোপরি, কোনো অভ্যাসের অন্তনিহিত বৌদ্ধিক উপাদানটি, নানা পরি- 

বর্তনীয় ও নমনীয় ব্যাবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে এই অভ্যাসটির সম্পর্ক এবং 

সেই সুত্রে তার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের সম্পর্কও স্থির করে। আমর! 

“অপরিবর্তনীয়” অভ্যাসের কথা বলি। এর অর্থ হতে পারে যে, কোন কাজ 

করবার ক্ষমতা এতো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কী প্রয়োজন হলেই 
সেটিকে সঙ্গতিরূপে পায়। কিন্তু অপরিবর্তনীয় অভ্যাস অন্য অর্থেও ব্যবহার 

হয়, যেমন গতানুগতিক অবস্থা বা ছকে বীধা পথ । অর্থাৎ তার মধ্যে 
সজীবতা, খোলা মন ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাব থাকে । অপরিবর্তনীয় 
অভ্যাসের এ অর্থও হতে পারে যে, বস্তুর উপরে আমাদের স্বাধীকার নেই, 
বরং আমাদের উপরেই একটা কিছুর স্থায়ী অধিকার রয়েছে। এটি অভ্যাস 
সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণার ছুটি দিক তুলে ধরে : মানসিক ও নৈতিক 
ভঙ্গী উপেক্ষা করে অভ্যাসকে কোনো এক যাস্িক ও বাহিক কর্মপদ্ধতির 
সহিত একাত্ম করা; আর, অভ্যাপকে মন্দ অর্থ দেওয়ার প্রবণতা,__অর্থাৎ 

“বদ্” অভ্যাসের সহিত একাথক করা। অনেকেই তাদের মনোনীত বৃত্তির 
উপযোগিতাকে অভ্যান বললে অবাক হবেন, এবং স্বভাবতঃই তামাক, 



. ৬৪ শিক্ষা দর্শন - 

মদ খাওয়া ও গালাগালির ভাষাকে অভ্যাসের নমুনা! বলে মনে করবেন, 

যা বিচারে ছুষণীয় হলেও, ছাড়াতে পারা যায় না; যার স্বারা মানুষ অধিকৃত 
সেটাই তাদের মতে অভ্যাস। 

যে মাত্রায় অভ্যাস বুদ্ধি-বিবিক্ত, সে মাত্রাতেই তা ছকে-বাধা কর্ম- 
পদ্ধতিতে পরিণত হয় ব| কাজের এমন কোনো ধরনে অবনমিত হয়, যার 

ফলে আমর! অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ি। ছকে-বাধা অভ্যাস চিন্তা-বিবিক্ত। 

বদ” অভ্যাস এতো যুক্তি-বিচ্ছিন্ন যে, তা৷ সচেতন বিচার ওধার্ধ সিদ্ধান্তের 

পরিপন্থী। যেষন আগে দেখেছি যে, আমাদের প্রর্লতির কোনো মৌলিক 
নমনীয়তা বশেই অভ্যান আয়ত্তে আসে । অর্থাৎ যে পর্যন্ত না একটা কাজ 

করার উপযুক্ত ও স্বচ্ছন্দ উপায় বের হয়, সে পযস্ত আমাদের সাড়ার ধরন 

বদলাতে থাকে, এবং সেই ক্ষমতার মধ্যে দিয়েই অভ্যাস মাসে। ছকে- 

বীধা অভ্যাস এবং যে অভ্যাস আমাদের দাস না ইয়ে আমাদের প্রভু হয়ে 

বসে মে অভ্যাস নমনীয়তার অবসান ঘটিয়ে অন্যভাবে কর্ম-সম্পাদন- 

ক্ষমতা-বৈচিত্রোর পরিসমাপ্তি চিহ্নিত করে। এটি সন্দেহাতীত যে, বয়ে!- 

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক নমনীয়তা,_-এর শরীরতাত্বিক ভিন্তি-হ্বাস পেতে 

থাকে । শৈশবের সহজ প্রবৃত্তিজাত সচলতা, আগ্রহপূর্ণ বিচিত্র কাজ, নতুন 
উদ্দীপক ও নতুন নতুন সম্ভাবনার বাসনা ধারে ধীরে "স্থিতাবস্থা” পায়; 
এর অর্থ হল, পরিবর্তন-বিমুখতা ও অতীত কাঁতির উপরে নির্ভরতা । যে 

পরিবেশ অভ্যাস গঠনে বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ সদ্যবহার আনে, কেবল সেই পরি- 
বেশই এই আপক্তি প্রতিরোধ করতে পারে। অবশ্য অঙ্গ অবযবের এই 

জাতীয় কাঠিন্য, চিন্তন প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত শরীর-বৃত্তি+ক গঠন প্রণালীও 

ংক্রমন করে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির প্রক্রিয়া যাতে তার সবাধিক সম্ভাবনা সহ 

আহৃত হয়, তার প্রতি অব্যাহত যত্র নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাই তো৷ সেটি 

নির্দেশ করে দেয়। যে অদূরদর্শী পদ্ধতি অভ্যাসে বাহক দক্ষত| অর্জনের 
জন্য যাস্ত্রিক কর্মস্থচী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির এবং আনুষঙ্গিক চিন্তন-বিবিক্ত 

ক্রিয়া-কৌশলের আশ্রয় নেয়” _সে পদ্ধতি ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় পারি- 

পার্থিক অবস্থার সংকোচন চিহ্নিত করে। 
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৩ বিকাশ-ধর্মী ধারণার শিক্ষাগত সংশ্লিষ্টতা 

বতমান অধ্যায়ে এ পর্যন্ত শিক্ষা সম্বন্ধে খুব কম কথাই বল! হয়েছে। 
ক্রমবিকাশের শর্তাবলী ও লক্ষণা নিয়েই আমরা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম । তবে 

আমাদের সিদ্ধান্ত বিচার-সম্মত্ হয়ে থাকলে তার সঙ্গেই স্থনির্দিষ্ট শিক্ষাগত 

পরিণতিও যুক্ত হয়ে গেছে । যখন বলি শিক্ষা হল বিকাশ, তথন যাঁকিছুই 
বিকাশ ধারণার অন্তর্ভুক্ত তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। আমাদের মোদ্দা 

পিদ্ধাস্ত এই যে, জীবন হল বিকাশ, এবং বিকশিত, ক্রমবিকশিত হওয়া 

জীবন। একে শিক্ষার তুল্যার্থে রূপান্তরিত করলে এর অর্থ দাড়ায় কে) 
শিক্ষাসংক্রান্ত ক্রিঘ্াপ্রণালীটির তার নিজের বাইরে কোনো উদ্দেশ্য নেই,__ 

এটিই এর নিজের উদ্দেশ্য , এবং খে) শিক্ষাসংক্রান্ত ক্রিয়াপ্রণালীটি একটি 
নিরন্কর পুনঃসংগঠন, পুনর্গঠন, এবং রূপান্তর সাধন প্রণালী | 

(১) যখন বিকাশকে আপেক্ষিক অর্থে পরা হয়,_ অর্থাৎ শৈশব ও 

পরিণত জীবনের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ অনুযায়ী ধরা হয়, তখন তার অর্থ 

দাড়ায় বিশেষ বিশেষ পথে ক্ষমতা নির্দেশিত করা; যেমন কাধনির্বাহী 
ক্রিম়্া-কৌশল, স্বার্থবোধের নির্দিষ্টতা, এবং চিন্তনের বিশিষ্ট বিষয় মহ অভ্যাস 
গঠন ইত্যাদি । কিন্তু তুলনামূলক অর্থই চূড়ান্ত অর্থ নয়। শিশুর বিশিষ্ট 
ক্ষমতা থাকে , এ কথাটি উপেক্ষা করার অর্থ ষে সব অঙ্গ-অবয়বের উপর 

তার ক্রমবিকাশ নির্ভরশীল তা খর্ব, বা, বিকৃত করা । বয়স্কলোকে শিশুর 

পরিবেশ পরিবর্তনে তাদের ক্ষমতাবলী খাটিয়ে নতুন উদ্দীপক যোগাড় করে । 
এই উদ্দীপক শিশুর ক্ষমতাবলীকে পুননির্দেশিত করে, এবং ক্ষমতাবলীর 

বিকাশ ঘটাতে থাকে । এ কথা উপেক্ষা করার অর্থ দাড়াবে সীমিত বিকাশ 

ও অক্রিয় উপযোজন। অন্য দ্রিকে, স্বাভাবিক শিশু ও স্বাভাবিক পরিণত লোক 

উভয়েই মমান ভাবে ক্রমবিকাশ লাভে নিযুক্ত । এদের মধ্যেকার পার্থক্য 
উন্নতি ও অন্ুন্নতির পার্থক্য নয়, এ পার্থক্য হল বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী 

বিভিন্ন ধরনের ক্রমবিকাশের । যে সব ক্ষমতা বিনিদিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও আর্থিক 

সমস্যার সঙ্গে যুঝতে নিয়োজিত হয়, সে সব ক্ষমতার বিকাশ সম্পর্কে আমরা 

বলতে পারি যে, শিশুর পরিণত হয়ে ওঠা উচিত। সংবেদনশীল কৌতৃহল, 
পক্ষপাতহীন প্রৃতিবেদনশীলতা এবং মোহমূক্ত মন সম্পর্কে আমর! বলতে 

৫ 
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পারি যে, পরিণত বয়স্কদের শিশুস্ুলভ হয়ে ওঠা উচিত। এর একটা কথা 

যতো সতা অন্যটাও ততো সত্য | 

যে তিনটি ধারণার সমালোচনা কর! হল, যেমন অপরিণত অবস্থার 

প্রাতিজনিক রূপ, স্থিতিশীল পরিবেশের সঙ্গে গতিহীন সমন্বয়, এবং অভ্যাসের 

অনমনীয়তা, এদের সবগুলিই ক্রমোন্নতি বা বিকাশ সম্বষ্ধে একটি ভ্রান্ত 

ধারণার সঙ্গে যুক্ত,_বিকাশ যেন কোনো স্থিতিশীল লক্ষ্যের দিকে গতি 

বিশেষ, আর ক্রমোন্নতির যেন কোনে! একটি উদ্দেশ্ত রয়েছে, সেটি নিজে 

উদ্দেশ্য নয়, অর্থাৎ ক্রমোনতিই যেন ক্রমোন্নতির উদ্দেশ্ত নয়। এই তিনটি 

বিদ্রান্তিমূলক ধারণার শিক্ষাসংস্রাস্ত প্রতিরূপ হল : প্রথমতঃ, নাবালকদের 
সহজ প্রবৃত্তিজাত বা প্ররৃতিদত্ত ক্ষমতাবলী হিসাবে গণ্য করতে বার্থতা; 

দ্বিতীয়তঃ, অভিনব পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রামী-স্থুলভ উদ্ভাবনী শক্তির 
বিকাশসাধনে ব্যর্থত!;₹ তৃতীয়তঃ, বাক্তিগত উপলব্ধির মূল্য নিয়ে পৌনঃ- 

পৌনিক অনুশীলন ও অন্যান্য উপায়-মাধামে স্বয়ণ্চল দক্ষতা অঞ্জনের উপর 

প্রয়োজনাধিক জোর দেওয়!। সবক্ষেত্রেই পরিণত বরঙ্কদের পরিবেশকে 

শিশুদের মানদগুরূপে গ্রহণ করা হয়। শিশুকে যেন এই পযন্থই আসতে হবে। 

স্বাভাবিক সহজ-প্রবৃত্তিকে হয় উপেক্ষা করা হয় নম্ব উপদ্রব বলে মনে 

করা হয়। উপযোগীতার উপরেই লক্ষ্য থাকে বলে, একটি নাবালকের যধ্ো 

যা-কিছু বিশিষ্টরূপে বাক্তিগত, তা বেঁটিয়ে দূর করা হয়, কিপ্গা শরতানির 

উৎ্সবা নৈরাজ্য বলে গণ্য করা হয়। উপযোগিতাকে একরূপতার তুল্য 
করে নৃতনত্বের প্রতি উৎসাহ হাস করা হয়, এবং অনিশ্চিত অজানিতের 

উপরে আতঙ্কের স্থ্টি করা হয়। যেহেতু ক্রমোন্নতির লক্ষ্যবস্ত ক্রমোন্নতির 

ধারাটির বাইরে এবং ওপারে থাকে, সেই হেতু লক্ষাবস্তর দিকে প্ররোচিত 

করার জন্য বিভিন্ন বাহক ঘটকের আশ্রয় নিতে হম। যখনই কোনে। 

শিক্ষাপদ্ধতিকে যান্ত্রিক বলে দোষ দেওর়। হয়, তখনই আমরা নিশ্চিতরূপে 

ধরে নিতে পারি যে, বাহা লক্ষ্যবস্ততে পৌছোবার জন্য বাইরে থেকে চাপ 
দেওয়া হচ্ছে । 

(২) বন্ততঃ, যেহেতু অধিকতর ক্রমোন্নতি ছাড়া আর কোনো কিছুর 
সাথেই ক্রমোন্নতির সম্পর্ক নেই, সেই হেতু অধিকতর শিক্ষা ছাড় এমন 
আর কিছুই নেই, শিক্ষা যার বশবর্তী হত্তে পারে। একথা সর্বজনবিদিত 
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যে, স্কুল ছাড়বার পরক্ষণেই শিক্ষার সমাপ্তি হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু এর 
সার্থকতা এই যে, যে সমস্ত ক্ষমতা ক্রমোন্নতি সুনিশ্চিত করে, সেগুলিকে 

সংগঠিত করে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়াই স্থুল শিক্ষার উদ্দেশ্ট। স্কুল শিক্ষার 
সর্বোত্তম ফল হল জীবনযাত্রা থেকেই শেখবার ঝোঁক আনা, এবং জীবন 

যাত্রার পারিপাশ্থিক অবস্থা এমন করা, যাতে জীবনযাত্রা-প্রণালী থেকেই 
সকলে শিক্ষালাভ করতে পারে। 

আমরা যখন পরিণত বয়স্কদের সুরুতির সঙ্গে সঠিকভানে তুলনা করে 
অপরিণত অবস্থার অর্থ বোঝবার চেষ্টা ত্যাগ করি, তখন অপরিণত 

অবস্থাটির মধ্যে যে বাঞ্চিত লক্ষণগুলির অভাব,__-সে ধারণাটিও ত্যাগ করতে 

বাধা হই। এ ধারণা ত্যাগ করলে, শিক্ষাকে এ রকমের একটি পদ্ধতিরূপে 

মনে করার অভ্যাসটিকেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হই, যে পদ্ধতি অনুসারে 

শিক্ষা ধেন জ্ঞান ঢেলে কোনো অপেক্ষমান মানসিক ও নৈতিক গর্ত ভি 

করে উক্ত অভাবটি পূরণ করা। যেহেতু জীবনের অর্থ ত্রমোন্নতি, সেই 
হেত একটি জীবিত সত্তা একই মৌলিক পূর্ণতা, এবং একই অনাপেক্ষিক 
দাবী নিয়ে এক স্তরে যেমন করে বাস্তব ও সদর্থক জীবন যাপন করে, অন্য 

স্তরেও তেমন করেই জীবন যাপন করে । স্থতরাং শিক্ষার অর্থ হল, যে 

সমস্ত পারিপাশ্বিক অবস্থা, বরপস নিবিশেষে ত্রমোন্রতি অথবা জীবনের 

পধাপ্তি সনির্দিষ্ট করে, সেগুলি যোগানোরই অভিযান বিশেষ। আমরা 

প্রথমে অপরিণত অবস্থাকে অধৈর্য হয়ে দেখি, এবং একে এমন কিছু বলে 
মনে করি, যা যতো দ্রুত সম্ভব অতিক্রম করতে হবে । পরে, এরূপ শিক্ষা 

মূলক পদ্ধতি দিয়ে যে পরিণত মানুষটি গডে ওঠেন, তিনিও অসহিষুঃ 

মনস্তাপ নিয়ে আপন শৈশব ও যৌবনের প্রতি ফিরে তাকিয়ে সে কালটিকে 

একটি হারানো সুযোগ ও অপচায়িত শক্তির দৃশ্টরূপেই দেখতে পান। 

যতোকাল পর্যন্ত এটি উপলব্ধি না হবে যে, জীবনযাত্রার নিজম্ব মৌলিক 
গুণ আছে, এবং শিক্ষার কারবার হল ঠিক এই গুণটি নিয়ে, ততোকাল 
পর্যন্ত এই প্রহসন স্থায়ী থাকবে। 

জীবন যে ক্রমোন্নতি,--এ কথাটি হ্ৃদয়ঙ্গম করলে, শৈশবকে তথাকথিত 

আদর্শান্বিত করার হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাই; কার্ধত:, শৈশবকে 

আদর্শািত করা অলস কল্পনা-বিলাসিতা ছাড়! আর কিছু না। প্রতিটি 



৬৮ শিক্ষা দর্শন 

অসার কাজ ও হ্থার্থের সঙ্গে জীবনকে একাত্ম করা যায় না। যদিও যা 

কিছু অসংলগ্ন অবস্থায় থাকে এবং কেবল উপর উপর দেখা যায় তাই 

কোনো সগ্যোজাত, অথচ অনভ্যন্ত ক্ষমতার চিহ্ন কিনা তা বলা সহজ নয়, 
তবুও আমাদের অবশ্তই মনে রাখতে হবে যে, যাঁকিছু প্রকাশ পায় তাকেই 

নিজগুণে পরিণতি লাভ করছে বলে গ্রহণ করা ঠিক নয়। বহিঃপ্রকাশ 

সম্ভাব্য ক্রমোন্নতির লক্ষণ মাত্র। একেই বিকাশের ও ক্ষমতা বাড়াবার 
উপায় রূপে পরিণত করতে হবে, শুধু নিজ নিজ কারণে উপভোগ বা 

অনুশীলন করা হবে না ।«& ভাসা-ভাসা ব্যাপারের প্রতি অত্যধিক নজর 

দিলে, তা সে তিরস্কার করেই হোক আর উৎসাহ দিয়েই হোক, ওগুলো 

স্থায়ী হয়ে যেতে পারে, এবং তাদের বিকাশ সীমিত হতে পারে। কোন্ 
কোন্ আবেগ আগে বাড়ছে, সেটি দেখাই হল পিতা-মাতা ও শিক্ষকের 

কাছে গুরুত্বপূর্ণ _সেগুলো৷ কি অবস্থায় আছে তা নয় । অপরিণত অবস্থার 

প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ইমারসন্ যা বলেছেন তার থেকে বেশী ভালো আর 

কিছুই বলা চলে না। তিনি বলেছেন, “শিশুকে শ্রদ্ধাকর। অতাধিক 
পিতা-মাতাগিরি খাটিও না। তার নির্জতার মধো অনধিকার প্রবেশ করো 

না। কিন্তু এই পরামর্শের যে উত্তর আসবে আমি তার দামামা শুনতে পাচ্ছি । 

সে প্রশ্ন হল,তুমি কি যথার্থ ই বাক্তিগত ও সামাজিক শংখলার রাস ছুড়ে 
ফেলবে , তুমি কি শিশুকে তার নিজের আবেগ ও খোশখেয়ালের উন্মত্ত 

গতির উপর ছেডে দেবে এবং এই নৈরাজা স্বীকার করে শিশুর প্রকৃতির 

প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে ? এ সব প্রশ্নে আমার উত্তর হল,_-শিশুকে শ্রদ্ধা কর,_ 

শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা কর, কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি নিজেকেও শ্রদ্ধা কর-..। কোনো! 
বালকের শিক্ষার একদিকে রয়েছে তার প্রকৃতি বজায় রাখা এবং অন্য দিকে 

রয়েছে এ ছাড়া বাকী সব দূরে সরিয়ে দেওয়া। তার প্রকৃতি বজায় 

রাখো, কিন্ত তার হৈ-চৈ, প্রতারণা ও ডানপিটেমি থামাও; তার স্বভাব 

বজায় রাখো, এবং এই স্বভাব যে দিক নির্দেশ করে, তাকে ঠিক সেই দিকটার 
জ্ঞান দিয়ে তার স্বভাব পোক্ত করো1।” ইমারসন যেমন আরও দেখিয়েছেন, 

শৈশব ও যৌবনের প্রতি এই শ্রদ্ধা শিক্ষকদের কাছে কোনো! সহজ ও আয়েসী 
পথ খোলার পরিবর্তে “একই সঙ্গে তাদের সময়, চিস্তা ও জীবন ধারার প্রতি 

প্রচণ্ড দাবি আনে। কারণ, এতে সময়, জিনিসের সদ্যবহার, সুক্ষ দৃষ্টি” 



ক্রিমবিকাশরপে শিক্ষা ৬৯ 

যোজনা এবং ভগবান প্রদত্ত সকল মহতী শিক্ষা ও সহায়কের দরকার হয়; 
এবং কেবল এর প্রয়োগ চিস্তাই চারিত্রিক দুঢতা ও গভীরতা নির্দেশ করে |” 

সারাংশ 

পরিণতি লাভ করার ক্ষমতা নির্র করে অন্য লোকের প্রয়োজনবোঁধ 

ও স্বাভাবিক নমনীয়তার উপরে । এর দুটি অবস্থাই শৈশবে ও যৌবনে 
সর্বোচ্চ সীমায় থাকে । নমনীয়তা, ব। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার অর্থ াড়ায় 
অভ্যাস গঠন। অভ্যাস পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ এবুং মানবিক উদ্দেশ্যে তার 
সদ্ধাবহার করার ক্ষমত! দেঘ। অভ্যাস একদিকে অভ্যস্ত করার বা পারি- 
পাশ্বিকের সঙ্গে দৈহিক ক্রিয়া-কর্মের সাধিক ও বিরতিহীন সমন্বয় সাধন 
করার এবং অন্য দিকে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য সক্রিয় সামর্থ্যাদির 
পুনবিন্যাসী করণের রূপ নেয়। প্রথম অবস্থাটি ক্রমোন্নতি লাভের পটভূমি 
যোগায়, আর পরের অবস্থা ক্রমোন্নতি গঠন করে। সামর্যকে নতুন লক্ষ্য 

বস্বর দিকে প্রয়োগ করার জন্য সক্রিয় অভ্যাসের মধ্যে চিন্তন, রচনা-কৌশল 
ও উদ্যোগ থাকে । এ সব গুণ ছকে-বীধা কাজের বিরোধী; সে কাজ 
ক্রমোন্তির গতি রোধ করে। যেহেতু ক্রমোন্নতিই জীবনের বৈশিষ্ট্য, সেই 
হেতু ত্রমোন্নতির সঙ্গে শিক্ষা সামগ্রিকভাবে একাত্ম , নিজের বাইরে এর 
অন্য কোনে উদ্দেশ্য নেই। যেমাত্রায় স্থল-শিক্ষা অবিরাম উন্নতির বাসনা 
হষ্টি করে এবং সে বাসনাকে ফলপ্রস্থ করতে নানাবিধ উপায় যোগায়, সেই 
মাত্রাটিই হল স্কুল-শিক্ষার মূল্যমান । 



পঞ্চম অধ্যায় 

প্রস্তুতিঃ মাত্ব-বিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা । 

১। প্রস্ততিরপে শিক্ষা 

আমাদের প্রস্তাব এই যে, শিক্ষামূলক ক্রিঘা কোনো এক নিরবচ্ছিন্ন 

কমবিকাখ-ধ্মী ক্রিয়া বিশেষ! ক্রমবিকাশের প্রতি স্তরে অধিকতর সামধ্য 

লাভ করাই হল এর লক্ষণ। অন্যান্য যে সব ধারণ। দ্বারা শিক্ষাবৃত্তি প্রভাবিত, 

তাদের সঙ্গে এই ধারণাটির প্রকট বৈষমা খোলাখুলি দেখিয়ে দিলে, এটি আরও 

পরিষফার করে বোঝ যাবে। তুলনামূলকতার দিক থেকে এর প্রথম পার্থকা 
হল এই যে, শিক্ষা প্রস্তুতির প্রক্রিয়া বা প্রস্তত হওয়।। যার জন্য প্রস্থৃত 

হতে হবে তা হল অবশ্য পূর্ণ-বযস্ক জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব ও সবিধা। পূর্ণ 

ও নিয়মসম্মতভাবে অধিকার-প্রাপ্ূ সামজিক মভাবপে শিশুদের গণ্য কর। 

হয় না। তাদের ধরা হয় পদগ্রার্থীরপে , তাদের নাম-তুক্তি করা হয় 

প্রতীক্ষার তালিকায়। এই ধারণাকে আরও একটু বাড়িয়ে ধরে নেয়া হয 

যে, বড়োদের জীবনেরও নিজগুণে কোনো সার্থকতা নেই। কারণ তাদের 

জীবনও “আর একটা জীবনের” জন্য প্রস্তুতির শিক্ষানবিশি মাত্র। ক্রম- 

বিকাশের ধরন সম্বন্ধে যে ন্ঞর্থক ও প্রাতিজনিক ধারণার সমালোচনা কর! 

হয়েছে, উক্ত ধারণাটি তারই রূপান্তর । কাজেই আমরা তার পুনরুক্তি করব 
না; কিন্ শিক্ষাবৃত্তিকে এই ভিত্তির উপর দাড় করালে এর থেকে যে কুফল 
আসে, আমরা তার কথাই বলব । 

প্রথমত: ওতে কাজের উদ্যম নষ্ট হয়। গতিপঞ্চারক শক্তিকে কাজে 

লাগানো হয় না। প্রবাদ আছে যে, শিশুরা বঙমানের মধ্যে বাস করে। 

কথাটা এড়িয়ে যাবার মতো নয়, পরস্থ প্রণিধানযোগা । কেবল ভবিষ্যৎ হিসাবে 

ভবিষ্যৎঘকে ধরলে, তার কোনো তাড়া থাকে না, তার কোনে বূপও থাকে 

না। যার সম্বন্ধেকি বা কেন কিছুই জানা নেই, তার জন্যে তৈরী হওয়ার 



প্রস্তুতি, আত্ম-বিকাশ ও বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা 8১ 

অর্থ উপস্থিত কল-বল ও কলা-কৌশলকে পরিত্যাগ করে কোনো! অনিশ্চিত 
দৈবের মধ্যে গতিশক্তির সন্ধান করা । দ্বিতীয়তঃ, এই অবস্থাচক্রে ক্রমাগত 

ইতস্তত: ও গড়িমসি করতে গিয়ে আমাদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়। 
যে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্ততি চলে, তাতে৷ অনেক দূরে, এবং তাকে বর্তমানে 
পরিণত করার আগে প্রচুর সময় দিতে হবে। তাহলে এর জন্যে প্রস্তরতির 
এত তাড়াহুড়ো! কেন? বরং তাকে স্থগিত রাখার প্রয়োজনই বেশী। 

সেটি এই কারণে যে, বর্তমানের মধ্যেই ররেছে কত বিশ্ম়কর স্ৃযৌগ- 

কুবিধা,__রয়েছে অভিবানের কত না নিমন্ত্রণ । ফলে মনোযোগ ও কর্মশক্তি 

ব্ভাবতঃই ওদের দিকে যায়: এবং তার ফলেইগুশিক্ষা হয়। কিন্তু ব্যবস্থা- 

দিকে যথাসম্ভব শিক্ষামূলক করবার জন্য পূর্ণ প্রয়াস নিলে যতোখানি শিক্ষীলাভ 

ঘটত, পুর্বোক্ত স্বাভাবিক শিক্ষা ততোখানি শিক্ষালাভ ঘটে না । ভূতীয়তঃ, 
আর একটি অবাঞ্ছিত ফল হয় এই যে, শিক্ষাধীন ব্যক্তির জন্য তার ব্যক্তিগত 

বিশিষ্ট ক্ষমতা অন্থযায়ী আশানুরূপ ও প্রযঘোজনীয় মানদণ্ের পরিবর্তে 

একটা প্রচলিত ও গডপড়তা মানদণ্ড গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার্থীর নিজের 

সবল ও ছূর্বল গুণাবলীর ভিত্তিতে স্থদৃঢ় ও স্থনিিষ্ট বিচারের স্থানে কম-বেশী 

সুদূর ভবিষ্যতে মোটামুটি যা ঘটতে পারে বলে আশা করা যার, তার সম্বন্ধেই 
অনির্দিষ্ট ও সংশয়াপন্ন মতামত উপস্থাপিত করা হয়। যেমন, বছরের শেষে 

যখন প্রমোশন হবে তার কথা, অথবা যখন কলেজে যাবার জন্য প্রস্তত হবে 

তার কথা, বা! শিক্ষানবিশির সাথে প্রভেদ রেখে যখন অন্য কিছুতে ঢোকবার 

সময় হবে, ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকেই জীবনের গুরুতর বিষয় বলে ধরা 
হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই যে এখনকার কৌশলের দিক থেকে মন সরিক্ষে 

নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিক্ষলা দ্রিকের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, তা! 'ষেন স্থপরি- 
কল্পিত সৈন্য চালনার পরিবর্তে ক্ষয়ক্ষতিকেই বরণ করে নেওয়া । বস্ততঃ 

এতে যে ক্ষতি হয় তার অতুযুক্তি অসম্ভব। ভবিঘাতের জন্য প্রস্তুতি রচনা 

করতে গিয়ে এই ধরনের শিক্ষা ঠিক করে নেয় যে, ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীর 

সার্কতাই আসবে । কিন্তু এই ভবিষ্যতেই তার বিরাট বার্থতা। 

সর্বশেষে, প্রস্ততিতত্ব আনন্দ-বেদনার স্থবিধাবাদী প্রেষণাকে খুব বেশী 

মাত্রায় কাজে লাগাবার একট অপরিহার্ধতা এনে দেয়। যেহেতু ভবিষ্যৎকে 

বর্তমানের সম্ভাবনা থেকে পৃথক করে নিলে, তার কোনো উদ্দীপনাপুর্ণ বা 
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নির্দেশকারী ক্ষমতা থাকে না, সেই হেতু ভবিষ্বৎকে কার্ধকারী করার জন্য 
তার মাথে কোনে! কিছু গেঁথে দিতে হয়। তখন পুরস্কারের আশ! আর 

শাস্তির ভয়কে কাজে লাগানো হয়। উপস্থিত কারণ বশত: এবং জীবন- 

যাত্রার উপাদানকপে যে সুস্থ কাজ কর্ম করা হয় তা প্রধানত: নির্ঞাত। 

একজনকে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তার মধ্যেই তার কাজের উদ্দীপক 

থাকে। কিন্ত যখন এই পরিস্থিতি উপেক্ষিত হয়, তখন শিক্ষার্থীদের বলতেই 
হয় যে, তারা যদি ব্যবস্থিত ধারায় কাজ না করে তাহলে সাজা পাবে; 

আর যদি তা করে তাহলে বর্তমানের ত্যাগের জহ, ভবিষাতে পুরস্কারের আশ। 

করতে পারে । সকলেই স্কানেন যে, যে সব শিক্ষা-ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ প্রস্তৃতির 

খাতিরে বর্তমান সম্ভাবনাদিকে উপেক্ষা করে, তার মধ্যে প্রথমে কি পরিমাণ 

শাস্তির ব্যবস্থার আশ্রয়ই না নিতে হয়। পরে, এই সব পদ্ধতির রূঢ়তা ও 

অক্ষমতায় উত্যক্ত হয়ে, দোলকটি বিপরীত সীমায় ছুলে যায়। এবং পরবর্তী 

কোনো দিনের প্রয়োজনে যে সংবাদটি দেওয়া হয়, তাতে চিনির প্রলেপ 

লাগাতে হয়্। অবশ্য শিক্ষার্থীদের বোক বানিয়ে সেটি গেলানো গেলেও 

তার মধ্যে কোনে! স্বাদই তারা পায় না,__সেটা তখন তাদের গ্রাহ্থের বাইরে । 

প্রশ্ন অবশ্ত এ নয় যে, শিক্ষ। ভবিষ্যতের জন্য" প্রস্ততি করাবে ক্রিনা। 

যদি শিক্ষার অর্থ ক্রমবিকাশ হয়, তা হলে বতমান সম্ভাবনাকে ক্রমাগতই 

কাজে লাগাতে হবে, এবং পরবতী প্রয়োজনের সাথে যোঝবার জন্য ব্যক্তিকে 

বেশী উপযুক্তই করতে হবে। বর্ধনশীলতা এমন জিনিস নয় যে সেটি যখন 
তখন সম্পূরিত হবে। এ হ'ল নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ভবি্তের দিকে এগিয়ে 
চলা। যদিস্কুল ও বাইরের পরিবেশ এমন অবস্থা-ব্যবস্থা যোগাতে পারে যে, 

তাতে অপরিণতদের বর্তমান সামধ্যকে পধাপ্ত পরিমাণে কাজে লাগান যায়, 

তা হলেই বর্তমানের মধ্যে থেকে যে ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে তার প্রতি যত্ু 

নেওয়া হয়। ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য প্রস্তরতির উপরে গুরুত্ব দেওয়া তূল 

নয়। তুল হল, বর্তমান প্রচেষ্টাকে ভবিষ্যতের মূল উত্স করা। যেহেতু 

ধারাবাহিক বিকাশমান জীবনের জন্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, সেই 

হেতু বর্তমান অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব সমৃদ্ধ ও সার্ক করবার জন্য সকল 
কর্মশক্তিকে সেই দিকে নিয়োজিত করাই বাধাতামূলক | সে ক্ষেত্রে, বর্তমান 
অজ্ঞাতসারেই ভবিষ্যতের মধ্যে মিশে যায় এবং ভবিষ্যতেরও যত্রু নেওয়া হ্য়। 
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শিক্ষাসংক্রান্ত একটি ধারণা নিজেকে বিকাশ-ধারণাভিত্তিক বলে 

জাহির করে৷ কিন্তু এ ধারণ! এক হাতে য| দিতে চায়, অন্ত হাতে তা নিয়ে 
নেয়। বিকাশকে নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ বলে ধারণ কর! হয় না; ধারণা করা 

হয় কোনো স্থির লক্ষ্যবস্তর দিকে স্থুপূ ক্ষমতাবলীর বহিবিকাশরূপে | লক্ষ্য- 

বন্তটি হুল, সমাপ্তি ব। সম্পূর্ণতা। এই লক্ষ্যবস্তকে আয়ত্তে না-পাওয়ার 

প্রতিটি স্তরেই জীবন তাকে কেন্দ্র করে দল মেলতে চায়। তর্কশান্ত্র মতে 
এ মতবাদ প্রস্ততি তত্বেরই একটা রকমফের মাত্র 1* কার্যত: এ ছুটি মতের 

মধ্যে গ্রভেদ এই যে, শিক্ষার্থী যে সব ব্যবহারিক ও বৃত্তিগত কর্তব্যের জন্য 

তৈরী হচ্ছে প্রস্ততিবাদের সমর্থকেরা তার উপরে অতিরিক্ত জোর দেয়; 

আর বিকাশধর্মী মতবাদ, যে মূল-সত্তার বহিবিকাশ ঘটছে, তার আদর্শগত 

ও আধাত্মিক গুণের কথ। বলে । 

ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি শুধু এক চরম ও অপরিবর্তনীয় লক্ষ্যবস্তর নিকট- 
বর্তী হওয়া_এই যে ধারণা, তা হুল, জীবনের স্থিতিশীল থেকে গতিশীল 

বোধগম্যতায় মনের পরিবৃত্তির পথে এক চরম অথর্বতা। এ-ধারণ! গতি- 

শীলতার ছদ্মবেশে বিকাশ, পদ্ধতি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রশত্তি রচনা করে 

অনেক কিছু বলে। কিন্তু এ সব ক্রিয়াকে শুধু মধ্যবর্তাকালীন ব্যবস্থা বলে 
ধরে নেয়; এদের নিজগুণে কোনে। অর্থ হয় না। বতমানে যা চলছে 

তার থেকে দূরবর্তী কোনো কিছুর “দিকে” গতি হিসাবেই এদের তাৎপর্য । 
যেহেতু ক্রমবিকাশ কেবল এক পূর্ণ সত্তার দিকে গতিমাত্র, সেই হেতু চরম 
আদর্শ স্থির থাকে । এক বিমূর্ত ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কাছে সব কিছুই 
শীলন-সংযত । এবপ ধারণায় বতমান ক্ষমতা ও স্থযোগের মূল্যকে হাস 

করা হয়। 

যেহেতু পুর্ণত্বের আদর্শ ও বিকাশের লক্ষ্যবস্ত বহুদূরে অবস্থিত, সেই 
হেতু তা আমাদের নাগালের এতো বাইরে যে, সার্বিকভাবে বলতে গেলে 
তাকে পাওয়াই অসাধ্য । কাজেই তাকে বর্তমানের চালক হিসাবে পেতে 

হলে, তাকে এমন কিছুতে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে কার্ষ-ক্ষেভ্রে 
সে তার স্থান করে নিতে পারে । অন্যথায়, আমরা শিশুর যে কোনো 
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ব! প্রতিটি বহিঃপ্রকাশকেই অন্তর থেকে বহিবিকাশ, অতএব প্রণম্য বলে 

মেনে নিতে বাধ্য হই। একটা প্রতিন্যাস বা ক্রিয়াশীলতা পরিণতির 
দিকে অগ্রসর হচ্ছে, না তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার বিচারের জন্য 

আমরা যদি কোন স্ুুনিিষ্ট মানদণ্ড খাড়া না করি, তাহলে এর একমাত্র 

বিকল্প ব্যবস্থা হবে পরিবেশ থেকে সকল প্রভাব তুলে নেওয়া, পাছে 
তারা উপযুক্ত বিকাশলাভে হস্তক্ষেপ করে৷ কিন্ত সেটা তো কাজের কথা 
নয়। স্থতরাং একটা কাজ-চল! গোছের প্রতিকল্প দাড় করানো হয়। 

সচরাচর বয়স্থরা এটাই পছন্দ করে যে ছোটরাও যেন এই রকম করেই 
জ্ঞানার্জৰ করে। কাত্সেই “ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে” বা কোনো পণ্তিতী ফন্দি 

এটে, শিক্ষক যা চার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তাই বের করতে চেষ্টা চলে। 

শিক্ষক যা চায়, তা যদ্দি সে পার, তা হলেই প্রমাণিত হয় যে শিশুর 

ঠিকমতে। বহিবিকাশ হচ্ছে । কিন্তু সাধারণতঃ শিশুর নিজের সেদিকে 

কোনে! উদ্যোগ নেই । ফলে শিক্ষকের প্রত্যাশিত বস্তর প্রতি শিশুর এলো- 

মেলেো ভাবে হাতডানে। ছাড়া আর উপায় কি? এতে পরের দেওয়। 

সন্কেতের উপর নির্ভর করার অভ্যাস গডে ওঠে । এ ধরনের পদ্ধতি মূলনীতির 

ভান করে এবং এতে মূলনীতির সমর্থন আছে বলেও দাবী করে। ফলে 
সোজা “বলে দিলে” যে অনিষ্ঠ হতো! তার থেকে বেশী অনিষ্ট এতে হয়। 

কারণ সোজা! বললে, বলা কথার কতোখানি কাজে লেগে যাবে ত৷ নির্ভর 

করতো শিশুর উপরে । 

দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে পরম লক্ষ্যবস্তর কার্ধকর প্রতিনিধি সংগ্রহ করবার 

জন্য ছুটি বিশিষ্ট চেষ্টা দেখা যায়। ছুটি চেষ্টাই আরম্ভ হয়েছে মানবজীবনের 

অন্তর্বাসী পুর্ণত্ব ও সয়স্তুর ধারণা থেকে | পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণতার আদর্শ টি কেবল 
আদর্শই নয়; তা অনুক্ষণ ক্রিয়ারতও বটে। কিন্তু তা কেবল অবিকশিত 

রূপে বর্তমান । যেটি এভাবে আবৃত, তাকেই ক্রমাগত অনাবৃত ও বহির্গামী 
করার নাম বিকাশ । এ ছু*টি দার্শনিক প্রকল্পের প্রণেতা হলেন ফ্রয়েবেল ও 

হেগেল। কিন্তু যে পন্থায় পুর্ণ মূল-সত্তার উত্তরোত্তর অবরোধ বা বহিঃপ্রকাশ 

সাধিত হয়, সে সম্বন্ধে তারা ভিন্ন মত পোষণ করেন। হেগেলের মতে 

এ কাজ সম্পাদিত হয় সয়স্তুর বিভিন্ন উপাদান-বিধূত পরম্পরাগত বহুবিধ 

এঁতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। ফ্রয়েবেলের মতে কর্মোদ্দীপনের শক্তি 
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হ'ল বিবিধ প্রতীকের উপস্থাপন । এর বেশীর ভাগই গাণিতিক এবং সয়স্ভূর 

সারগর্ভ লক্ষণাদির অন্বর্তী। যখন শিশুর সামনে এদের উপস্থাপিত করা 

হয় তখন তার ভিতরকার ঘুমন্ত পূর্ণ বা পরমোৎকর্ন জাগ্রত হয়। মাত্র 
একটি উদ্দাহরণেই পদ্ধতিটি দেখানো যেতে পারে। কিপ্তারগার্ডেনের 

সাথে ধারা পরিচিত, তার! জানেন যে, শিশুরা একটি বৃত্তের আকারে জঙো 

হয়। এ কথাই যথেষ্ট নয় যে, শিশুদের একত্র করবার জন্য বৃত্ত প্রতীক 
একটা সুবিধাজনক ব্যবস্থা। কিন্তু এ রকম করতেই হয় “কারণ এটিই হল 

সমগ্র মানব জাতির সজ্ঘবদ্ধ জীবনের প্রতীক |” 

ফয়েবেলের দিক থেকে শিশুদের সহজাত সামঞ্ষ্ের সার্থকতাকে স্বীরূতি 

দান, তাদের সম্বন্ধে নিরীক্ষার কাজে অন্যান্যকে প্রণোদিত করার বিষয়ে তার 

প্রভাব, সম্ভবতঃ ক্রমবিকাশ ধারণার সুদূরপ্রসারী স্বীকৃতির ক্ষেত্রে আধুনিক 
শিক্ষাতত্বের সর্বাধিক কাধকারা শক্তির প্রতীক | কিন্ত বিকাশ-ধারণার স্ত্রায়ন, 

এবং তার উন্নতিবিধানে বিবিধ কৌশলের ব্যবস্থা এই কারণে ভীষণভাবে ব্যাহত 

হয়েছে যে, তিনি বিকাশকে এক পূর্ব-প্রস্তুত প্রচ্ছন্ন মূল-সত্তার বহিৰিকাশ 
বলে ধারণা করেছেন। বর্ধমানতাই যে ক্রমবিকাশ, এবং বিকশিত হয়ে 

ওঠাই যে বিকাশ, এ তত্ব অন্গধাবনে তিনি বিফল হয়েছেন, এবং এর ফলে 

জোর দিয়েছেন পূর্ণতা প্রাপ্ত সত্তাটির উপরে । এইভাবে তিনি এমন একটি 

লক্ষ্যবস্ত তুলে ধরেছেন, যার অর্থ দাড়ায় ক্রমবিকাশের গতিরোধ করা, এবং 

এমন একটি নির্ণায়কের পত্তন করা, যাকে বিমূর্ত ও সাঙ্ষেতিক স্থত্রে রূপান্তর 

করার মাধ্যম বানানো ছাড়া, ক্ষমতার অব্যবহিত নির্দেশক হিসাবে প্রয়োগ 

করা যায় না। 

পেশাদারী দার্শনিক ভাষায়, সম্পূর্ণ বহিবিকাশের সুদূর-পরাহত লক্ষ্যবস্ত 
হল তুরীয়। অর্থাৎ তা এমন কিছু যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে 
স্বতন্ত্র। অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে এটি শূন্যের কোঠায় পড়ে । বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম 

বা বর্ণনা করা যায়, এটি এ রকমের কিছু না! হয়ে, বরং হয়ে দাড়ায় কোনো 

একটা অস্পষ্ট ভাবরসাত্মক উৎকাজ্ষার প্রতীক। তাই কোনো অবরোহী 

স্থত্র দিয়ে এই অস্পষ্টতার প্রতিবিধান করতে হয়। ফ্রয়েবেল অভিজ্ঞতার 

মূর্ত তথ্যাবলী ও বিকাশের তুরীয় আদর্শের সংযোগ করেছিলেন প্রথমটিকে 

পরেরটির প্রতীক ধরে নিয়ে। কোনো অবরোহী স্থত্র অনুযায়ী জানা 
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জিনিসকে প্রতীক বলে জ্ঞান করবার_-মার প্রত্যেক অবরোহী ধারণাই 
তো! খেয়াল-খুশী,_অর্থ দাড়ায়, কোনো অলীক কল্পনাকে আহবান করে সেটির 

সমর্থক যেকোনো উপমাকেই পাকড়াও করা, এবং কল্পনাটিকে ন্যায় শান্্া- 

হমোদিত কর1। সাঙ্কেতিকতার এই প্রকল্প স্থির হওয়ার পরে এমন কোনো 

নির্দিষ্ট কারিগরি কৌশল রচনা করতে হয়, যা দিয়ে ব্যবহৃত ইন্িয়-গ্রাহ্থ 
সন্কেতগুলোর অন্তনিহিত অর্থকে শিশুদের বোধগম্য করানো যায়। বয়স্ক 

লোকেরাই প্রতীকতার বা সাঙ্ষেতিকতার স্বত্রকার ; সম্ভবতঃ তারাই এর 
কৌশলের রচয়িতা ও নিয়ন্ত্রক । ফলে বিমূত প্রতীকের প্রতি ফ্রয়েবেলের 
ঝোক অনেক সময়েই' তীর সমবেদনাপূর্ণ সুক্ষ দৃষ্টির উধ্বে” উঠে বিকাশের 
জায়গায় এমন একটা খেয়াল-খুশী ও বার-থেকে-চাপানে৷ হুকুমদারী প্রকল্পকে 
স্থাপিত করেছে যে, শিক্ষার ইতিহাসে এমনটি আর কখনো! দেখা যায় নি। 

অনভিগম্য সয়স্ভুর কার্ষোপযোগী মৃত প্রতিরূপ আবিষ্ষীরের আবশ্যকতায়, 

হেগেল সাঙ্কেতিকতার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করেছেন৷ ফ্রয়েবেলের 

মতো হেগেলের দর্শনও একদিক থেকে জীবন প্রক্রিয়ার সার্থক ধারণায় এক 

অপরিহার্য অবদান স্থচিত করেছে। বিমূর্ত বাক্তিবাদী দর্শনের ছুর্বলত তার 
কাছে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছিল, তিনি এতিহাসিক প্রতিষ্ঠান গুলিকে 

ঝেঁটিয়ে সরিয়ে ফেলবার এবং ওগুলিকে কেবল কৌশল করে পাওয়া ও 

ছলনা করে পোষণকে স্বৈরাচার বলে গণা করবার অসাধাতাও বুঝে 

ছিলেন। তীর ইতিহাস ও সমাজ-দর্শনে লেসিং, হার্ডার, কান্ট, স্কিলার 

ও গেটে প্রমুখ এক বিশিষ্ট শ্রেণীর জার্মান লেখকদের প্রচেষ্টা চরম সীমায় 
উঠেছিল। এদের প্রচেষ্টা ছিল মানব জাতির স্থুমহান যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলির 

শিক্ষামূলক প্রভাবের গুণাবধারণ করা। ধারা এ আন্দোলনের সারকথা 

বুঝেছিলেন তাদের পক্ষে তখন থেকে প্রতিষ্ঠান ব| সংস্কৃতিকে কৃত্রিম বলে 

ধারণা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল । যে মনস্তত্ব “মনকে” কোনো নগ্ন বাক্তির 

পূর্বপ্রস্তত সম্পত্তি বলে গণ্য করত, “মনের বিষয়মুখী” স্বভাবের তাৎপর্য 

দেখবার ফলে সেই মনস্তত্ব, কার্যত: না হলেও ধারণায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হ'ল। 

বিষয়মুখী মন হল সেই মন যা ভাষা, শাসন প্রণালী, শিল্প, কলা, ধর্ম প্রভৃতি 

মানবিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত। কিন্তু যে হেতু এক সয়স্ূ লক্ষ্যবস্থর ধারণা 

হেগেলের উপর ভর করেছিল, সেই হেতু তিনি উপস্থিত মূর্ত প্রতিষ্ঠান- 
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গুলিকে কোনো একটা ঘরাঞ্চির ক্রমোর্ধগামী ধাপে ধাপে সন্নিবেশিত করতে 

বাধ্য হলেন। প্রত্যেকের পক্ষেই তার কাল ও স্থানের অন্ুবর্তা হওয়া 

অপরিহার্য; কারণ প্রত্যেকেই সয়স্তু মনের আত্মোপলদ্ধির এক একটি সোপান । 

এই প্রকারের এক একটি ধাপ বা সোপান মেনে নিলে প্রতোকটির অস্তিত্ব 

প্রত্যেকটির যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। কারণ প্রত্যেকেই যে সম্পূর্ণতার এক 
একটি উপাদান; এবং এই সম্পূর্ণতাই হল হেতু । প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন 

অবস্থায় রয়েছে তার বিরুদ্ধে বাক্তির কোনো আধ্যাত্মিক অধিকার নেই, 

ব্যক্তিগত বিকাশ ও শিক্ষা হল বর্তমান প্রতিষ্ঠান গুলির অনুগত হয়ে ওদের 

সারমর্মের সাঙ্গীকরণ। অন্ুবর্তীতাই শিক্ষার সার এনর্যাস,_-বপাস্থর নয়। 

ইতিহাস দেখায় বটে যে, প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন ঘটে; কিন্তু আসলে তাদের 

পরিবঙন, রাষ্ট্রের উত্থান পতন, “জগতাত্মার কর্”। যারা মহাজন তারা 

জগতাত্মার নির্বাচিত সংঘটক , তারা ছাড়া এই পরিবঙনের মধ্যে জনগণের 

কোনো অংশ নেই, বা তাদের ভাগাও তার সঙ্গে জডিত নয়। উনিশ শতকের 

শেষভাগে এই জাতীয় আদর্শবাদ জীব-অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে সংমিশ্িত 

ইয়েছিল। অভিব্যক্তি সেই ধরনের এমন এক শক্তি, যেটি এর নিজের পরি- 

ণামের দিকে নিজেই কাজ করে যায়। এর বিরুদ্ধে বা এর সঙ্গে তুলনা 

করলে দেখা যায় যে, জনগণের সংজ্ঞাত ধারণাবলী ও পছন্দ-অপছন্দ অকার্ধকর । 

অথবা, বরং যাদের মাধ্যমে অভিব্যক্তি নিজের কাজ করে চলে এরা কেবল 

তার উপায় মাত্র । সামাজিক প্রগতি একটা প্রণালীবদ্ধ সর্বাঙ্গীণ ক্রমবিকাশ, 

পরীক্ষামূলক নির্বাচনের ব্যাপার । হেতুই সর্বশক্তিমান, কিন্তু কেবল সয় 
হেতুরই শক্তি আছে । 

স্থমহান এঁতিহাসিক প্রতিগানগুলি যে মনের বুদ্ধিগত শিক্ষালাভের সক্রিয় 

উপাদান, এ কথার জ্ঞান অথবা পুনরাবিষ্কার,_কারণ গ্রীকেরা এ ধারণার 

সাথে পরিচিত ছিলেন, __শিক্ষা-দর্শনকে এক মহৎ অবদান যুগিয়েছে । এ 
ধারণা রুশোকে ছাড়িয়ে, এক দুরবর্তা ও সুষ্ঠ পদক্ষেপের নিরেশ দেয় । 

রূুশে। বলেছেন যে, শিক্ষা হল স্বাভাবিক বিকাশ, বাইরে থেকে শিক্ষার্থীর 
উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া নয়) কিন্ত এ মতকে তিনি নিজেই এই বলে 
নন্যাৎ করেছেন যে, সামাজিক অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। কিন্তু বিকাশের 
পরিণতির এক সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক ধারণার মধো হেগেলের তত্ব বিমূর্ত অর্থে 
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বাক্তিকে বিবধিত করলেও, মূর্ত ব্যক্তিতাকে গ্রাস করেছে। হেগেলের 
অন্থগাষী কয়েকজন মনীষী সমাজকে একটি আঙ্গিক পূর্ণতা বা জীবনসত্তারপে 
ধারণা করে নিয়ে পুর্ণত্ব এবং ব্যক্তিতার মধো একটা সামঞ্তশ্ত দেখাবার চেষ্টা 

করেছেন। এতে অবশ্য কোনে। সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তিগত সামর্ঘ্ের পধাপ্র 

অনুশীলনের জন্য পূর্ব থেকেই একটা সামাজিক সংগঠন থাকা দরকার । কিন্তু 

দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতাঙ্গের মধ্যে যে যে সম্পর্ক এব" এদের সঙ্গে সম্পূর্ণ 

দেহটির যে সম্পর্ক রয়েছে, সমাজ-সত্তাকে সে অর্থে ধরলে, সমাজের প্রত্যেক 

ব্যক্তির জন্যেই কোনো একটি সীমিত স্থান ও কর্তবা থাকা দরকার । এবং 

সেই সীমিত স্থান ও কর্তবা অন্যান্য বাক্তি ও স্থান এবং কর্তবা দ্বারাও সম্পূর্ণ 
হওয়ার অপেক্ষা রাখে । যদি দৈহিক কলার এক অংশকে এমন ভাবে 

পথক করা হয় যাতে একভাগে হাত এবং কেবল হাতই হতে পারে, আর 

এক ভাগে চোখ এবং কেবল চোখই হতে পারে, এবং এইভাবে আর আর 

জিনিস গডে এঠার ফলে একটি সর্বাঙ্গীণ সত্তা! গঠিত হয় , এব" ঠিক সেইভাবে 

যদি এক বাক্তি সমাজের হাতিয়ারি কাজের জন্য, অন্যজন রাষ্ীয় কাজের 

জনা, আর একজন পণ্ডিতী কাজের চন্য এবং এইভাবে আর আর সকলে 

পৃ্থকীকৃত হয়, তাহলে সামাজিক বিধিবাবস্থার মধো শ্রেণীগত নিভেদকে 

দার্শনিক ন্বীরুতি দেবার জন্য জীবসন্তা ধারণার প্রয়োগ খাটলেও শিক্ষ 

সংশ্রিষ্ট প্ররোগের ক্ষেত্রে সেই ধারণাটি পুনরায় ক্রমনিকাশের পরিবঙ্ে 

বাহক হুকুমনামাকেই নির্দেশ করে । 

৩। ধী-শক্তি নিচয়ের প্রশিক্ণরূপে শিক্ষা 

যখন ক্রমবিকাশ ধারণার প্রভাব খুন বেশী ছন্ডায় নি, তখন “বিধিবদ্ধ 

শঙ্খলা” তক্রে খুব চল ছিল। এই তত্ব একটি নির্ভল আদর্শের প্রতি 

লক্ষ্য রেখে গঠিত । শিক্ষার বাহাফল হওয়া উচিত কার্য সুসম্পন্ন করার 

বিশিষ্ট ক্ষমতাসমূহকে স্ষষ্টি করা । যা-কিছু করা গুরুত্পুর্ণ ও প্রধান প্রধান 

কাজ, তা যদি একই ব্যক্তি শিক্ষা ছাড়া যে ভাবে করে, শিক্ষা পেয়ে 

তার থেকে আরও বেশী ভালে! ভাবে করতে পারে, তবেই তাকে শিক্ষাপ্রাপ 

বলা ষায়। এখানে “বেশী ভালোর” অর্থ বেশী স্বচ্ছন্দতা, পটুতা, বিচক্ষণতা! 
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ও তত্পরতা । এটা যে শিক্ষার বাহাফল তা দেখানো হয়েছে; শিক্ষাগত 

বিকাশের ক্রিয়াকল হিসাবে অভ্যাস সম্বন্ধে যা বল। হয়েছে তার 

মধ্যেও এ কথা আছে । কিন্তু আলোচ্য তত্ব যেন একট! সহজ পথ ধরে 

কোনো কোনো ক্ষমতাকে (যাদের নাম এখনই কর! হবে) সহজ ভাবে 

ক্রম-বিকাশের “ফল” বলে গণ্য না করে, এগুলিকে শিক্ষাদানের প্রত্যক্ষ 

ও সংজ্ঞাত “লক্ষ্য” বলে মনে করে। যেন, একজন গল্ফ খেলোয়াড় 

যেমন নানা জাতীয় মার-এর কৌশল আয়ত্ত করে, ঠিক তেমনি ভাবেই 

ব্যক্তির ক্ষমতাবলীর মধ্যে কয়েকটিকে নিদিষ্ট করে নিয়ে তাদের প্রশিক্ষিত 

করতে হবে। কাজেই শিক্ষার উচিত সরাসরি গ্্ই ক্ষমতা কটির প্রশি- 

ক্ষণের কাজে লেগে যাওয়া । কিন্ত তার মানে হল ওগুলি পূর্ব থেকেই 

কোনে! অশিক্ষিত অবস্থায় ওখানে রয়েছে । অন্যথায় ওগুলির হষ্টি হয়েছে 

অন্তান্ত ক্রিয়াকলাপ ও সংঘটকের পরোক্ষ ক্রিয়াফল রূপে । আগে থেকেই 

কোনো স্থল বা অশোধিত অবস্থার থাকার দরুণ, বর্তমানে যে করণীম়ট্ুকু 

থাকে তা হ'ল অব্যাহত ও পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তি দ্বারা ওদের পুনঃ পুনঃ 

অন্থুশীলন করা। তা হলেই এই সব ক্ষমতা পরিমাজিত ও পূর্ণাঙ্গ হবে। 

এই ধারণার মধ্যে “বিধিবদ্ধ শঙ্খলা” বাকাংশ যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, 

তাতে শঙ্খলা শব্দটি একদিকে শিক্ষাপ্রাপ্" ক্ষমতার বাহাফল, অন্য দিকে 

পুনঃ পুনঃ অন্নুশীলনের মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পদ্ধতি_ এই ছু”দিকের 
সঙ্গেই সম্পর্কানিত হয়েছে । 

উল্লিখিত ক্ষমতাবলীর রূপ হল, উপলব্ধি, মনে রাখা, স্মরণে আনা, 

সংযোজন করা, মনোনিবেশ করা, সঙ্কল্প করা, অনুভব করা, কল্পনা করা, 

চিন্তন ইত্যাদি। এ-সব ক্ষমতাকে পুনঃ পুন: অন্গশীলন দ্বারা গড়ে নিতে 

হয়। এই তত্বকে চরমরূপে প্রকাশ করেছিলেন জন লকৃ। একদিকে 

বহির্জগৎ জ্ঞানের বিষয়-বন্ত বা আধেম়কে উপস্থাপিত করে, এবং ব্যক্তি 

নিক্ষি় থেকে এদের সংবেদন গ্রহণ করে। অন্ত দিকে মনের কতিপয় 

পুর্বপ্রস্তত ক্ষমতা থাকে, যেমন মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ, ধারণ, তুলনা, বিমূর্তকরণ, 

যৌগিকী-করণ ইত্যাদি । বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিবিধ বস্তু যে যে ভাবে একত্রিত 
ও বিভাজিত অবস্থায় রয়েছে, মন যদি সেই সেই ভাবেই তাদের চিহ্নিত 
ও সংযোজিত করতে পারে, তা হলেই জ্ঞান ফলে। কিন্ত শিক্ষার মধ্যে 
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গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, যে পধন্ত মনের ধীশক্তিনিচয় সম্পূর্ণরূপে 

অভ্যস্ত ধাতে পরিণত না হয়, সে পর্যন্ত তাদের অনুশীলন বা ব্যবহার 
করা উচিত। এ সঙ্ন্ধে যে উপমাটি প্রতিনিয়ত দেওয়া হয়, সেটি বিলিয়ার্ড 
খেলোয়াড বা শরীর চর্চাকারীর সংযুক্ত । এরা কয়েকটি মাংসপেশীর পুন: 

পুন: প্রয়োগ দ্বারা সবশেষে স্বম্ন'চল ক্রিয়াকৌশল অর্জন করেন। এমন কি, 

চিন্তনের মতো৷ মৌলিক শক্তিকেও সহজ পথকীকরণ ও সংযোজনের পুন: 
পুন: অনুশীলনের মাধ্যমে সুশিক্ষিত অভ্যাসে স্থগঠিত করতে হয়। লকের 

বিবেচনায়, এ কাজে গণিত অতুলনীয় স্থযোগ দেয়। 
লকের কথা তার কালের দ্বৈতবাদের মধ্যে বেশ খাপ খেয়েছিল । এতে 

মন ও বস্তু, বাক্তি ও জগৎ ছু"পক্ষের প্রতিই সুষ্ঠ বিচার করা হয়েছিল। 
এক পক্ষ জ্ঞানের বিষরবস্ত্র, এবং যে বস্তর উপরে মন কাজ করবে তা 

দিয়েছিলেন, এবং অপরপক্ষ যুগিয়েছিলেন স্থনিদিষ্ট মানসিক ক্ষমত|। অবশ্য 

এই সব মানসিক ক্ষমতাগুলোর সংখ্যা কম, এবং স্থটু অনুশীলন দ্বারা এদের 

প্রশিক্ষিত করতে হয়। প্রকল্পটি জ্ঞানের বিষয় বস্তুর উপর যথাযথ গুরুত্ব 

অর্পণ করেছে বলেই মনে হয়। তবুও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, শুধু 

খবরাখবর গ্রহণ ও সঞ্চয় করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল মনোযোগ, 

স্মরণ, পর্যবেক্ষণ, বিমূর্তন ও স্ুত্রায়ন ইত্যাদি ব্যক্তিগত ধারণাবলীকে গঠন 

করা। এতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সকল বিষয়-বস্তই বহির্জগৎ থেকে 

গৃহীত। এ কথা বাস্তববাদী সম্মত। কিন্ত সর্বশেষ জোর পড়ে মানসিক 
ক্ষমতা গঠনের উপরে , সে হল আদর্শবাদের কথা । আবার এ কথাও জোর 

দিয়ে বল! হয় যে, ব্যক্তি নিজে থেকেই কোনো ধারণা পেতে না৷ সঞ্চার করতে 

পারেনা। এ কথার তাৎপধ হল বিষয়মুখিতা এবং নৈব্যক্তিকতা। আবার, 

প্রারজেই ব্যক্তির যে সব ধী-শক্তি ( ব। ধী-গুণ ) থাকে, তাদের পুর্ণাঙ্গ করার 

মধ্যেই শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ স্থাপিত হয় বলে, প্রকল্পটি ব্যক্তিবাদীও বটে। এই 

জাতীয় মূল্য বণ্টনে লকের পরবর্তী কয়েক পুরুষের লোকমতের অবস্থা 
স্রন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ্তভাবে লকের নাম উল্লিখিত না হলেও 

এই প্রকল্পই শিক্ষাগত ও মনম্তত্বের একটা সাধারণ কথা হয়ে দাডিয়েছিল 
এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই মত শিক্ষাবিদকে অস্পষ্ট কর্মভার দেওয়ার পরিবর্তে 

একটা স্থুনিন্নিষ্ট কর্ধভার দিয়েছিল। এতে শিক্ষাদানের একটা কৌশল 
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সম্প্রসারণ করা আপেক্ষিকভাবে সহজ হয়েছিল। এখন যা কিছুর আবশ্যক 
তা হ'ল প্রতিটি ক্ষমতার পর্যাপ্ত ব্যবহার করা। ব্যবহার করার মধ্যে ছিল 
মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ও মুখস্ত করার “কাজ বার বার করা”। এইভাবে বিবিধ 

কার্ধাবলীকে কঠিনতার মাত্র! অনুযায়ী সাজিয়ে প্রতিবারের পাঠমালার পুন- 
রাবৃত্তিকে তার ঠিক আগের বারের পাঠমালা থেকে কঠিনতর করে শিক্ষা 
দেওয়ার একটি সম্পূর্ণ প্রকল্প গড়ে উঠল। 

এই ধারণার তথাকথিত মৌলিক ভিত্তি এবং শিক্ষাগত প্রয়োগ, 
উভয়েরই, নানা রকম এবং সমান ঘুক্তি দেখিয়ে সমালোচনা করা যাঁয়। 

(১) সম্ভবতঃ সরাসরি আক্রমণ করা যায় এই বলে যে, পধবেক্ষণ, অনুম্মরণ, 
সন্কল্প, চিন্তন ইত্যাদি মৌলিক ধীশক্তি বা (ধীগ্তণ) অবিমিশ্র পৌরাণিক 

অতিকথা মাত্র। অনুশীলন বা! তত্প্রন্তত শিক্ষার অপেক্ষায় বসে থাকে,_-এ 

রকমের কোনো পুবপ্রস্তত ক্ষমতা বলে কিছু নেই। সতা বটে যে, বহু 

সংখ্যক মৌলিক সহজাত প্রবণত1 ও সহজ প্রবৃত্তিজাত কাজের ধরন আছে, 

কিন্তু এ সব গুণ কেন্দ্রীয় নাভতন্ত্রের অন্তর্গত নিউরণগুলির মৌলিক যোগ- 

জালের উপর স্থাপিত । আলে। অন্থসরণ ও দৃষ্টিবদ্ধ করার প্রতি চক্ষুদ্বয়ের 
আবেগজাত প্রবণতা থাকে ; ঘাড়ের মাংসপেশী গুলোর, আলো ও শব্দের 

দিকে ঘোরাবার প্রবণতা থাকে; নাগাল পাওয়া ও মুট করে ধরার প্রতি 

হাতের প্রবণতা থাকে,_থাকে ঘোরানো, মোচড়ানো ও পেটানোর প্রবণতা । 

স্বরযন্ত্রেরে থাকে বিভিন্ন শব্দ করার প্রবণতা । মুখ গহ্বরের প্রবণতা থাকে 
অপ্রীতিকর জিনিস থু-করে বের করে ফেলবার,_থাকে ঠোঁট চাপবার বা 

ঠোঁট বাকানোর প্রবণতা । এবং আরো আরো কতো কি, যার সংখ্যা প্রায় 
অগণিত । এ সব প্রবণতা (ক) সংখ্যায়ও অল্প নয়, আবার এর একটি থেকে 

আর একটিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করাও যায় না । (খ) এরা অশেষ প্রকারের 
এবং নানা ধরনের শ্মক্ন্তত্রে পরস্পরের সাথে গাথা । মাত্র চর্চার সাহায্যে 

পূর্ণতালাভের প্রয়োজনে, সপ্ত বুদ্ধিগত ক্ষমতা হওয়ার পরিবর্তে, এরা এমন 
ধরনের কতকগুলো প্রবণতা যা পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দিতে 

সমর্থ; এবং তার ফলে আরও বেশী পরিবর্তন আনতে সক্ষম । গলার 
মধ্যে একটা কিছু গেলে কাশি আসে। এখানে প্রবণতা আসে উত্যক্তকর 

টুকরোটাকে বার করে ফেলে দেবার, এবং এইভাবে পরবর্তী উদ্দীপককে 

৬ 



৮২ শিক্ষ। দর্শন 

অন্তরূপ করার । হাতে একটা তগ্চ জিনিস লাগলে সবেগে এব একদম 

বুদ্ধি না খাটিয়েই হাতখানা চট করে সরিয়ে নেওয়! হয়। কিন্তু হাত গুটিয়ে 
নেওয়াতে ক্রিয়াশীল উন্দীপকণুলি বদলে যায়, এবং এর! জীবসত্বার প্রয়োজনের 

অনুযায়ী হতে চায়। মাধামের মধো সুবিশিষ্ট পরিবত্ন ঘটার প্রতি দৈহিক 

ক্রিয়া-কলাপের এইরূপ স্থনিদিষ্ট সাডা দ্বারাই পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়| 
এরপ নিয়ন্ত্রণের কথা পূর্বেও বলা হয়েছে ( পুবে দেখুন ২২পঃ)। আমাদের 

ষাবতীয় প্রাথমিক দৃষ্টি, শ্রুতি, ম্পশ, গন্ধ, স্বাদ এই জাতীয়। এবং মানসিক, 

বৌদ্ধিক এবং জ্ঞানীয় অর্থে অশেষবিধ পুনরাবৃন্তিমূলক অন্থশীলনও এদের 

উপরে পর্যবেক্ষণ, বিচার ও এচ্ছিক ক্রিয়ার বুদ্ধিগত গুণ প্রদান করতে 
পারে না। 

(২) কাজেই শরীর চালনা করে “কানো কোনো মাংসপেশকে “ভালে 

বলশালী করা যায়, আমাদের মৌলিক আবেগজাত ক্রিয়া-কলাপের প্রশিক্ষৎ 

সেভাবে অন্তশীলন-লব্ধ পরিশোধন ও পৃণীঙ্গীকরণ নর | বরং সময় বিশেদে 
ষে সব ব্যাপক সাডা আসে, তার মধ্যে যেঞলো উদ্দীপককে “কাজে লাগাতে" 

বিশেষ উপযোগী, তাদের বাছাই করে নেওয়াই হ'ল শিক্ষাপ্রাপ্প হওয়া । 

যেমন, আলো দ্বারা চক্ষু উদ্দীপিত হলে, শরীরের মধো সাধারণ ভাবে১ এন' 

হাতের মধ্যে বিশেষভাবে যে যে সহজ প্রবৃত্তিজাত প্রতিক্রির। ঘটে, তার 

মধ্যে থেকে হাত বাডানো, হাত মুট করা, জিনিসটা! ভালো করে দেখা, এই 

সব বিশেষদ্ূপে উপষোগী প্রতিক্রিয়া ছাড়া আরগুলে। যদি ক্রমে ক্রমে বাদ 

না পড়ে, তা হলে কোনো শিক্ষাই হর না। পৃর্বেই দেখেছি ষে, প্রাথমিক 

প্রতিক্রিরাগ্লির অল্প করেকটি ছাডা নাকীগুলো এতো পরিব্যাপ্প ও সাধারণ 

ধরনের যে, নবছাত মানব শিশ্টর পক্ষে সেগুলোর বাবহারিক প্রগ্জেেগ 

অসম্ভব । এ জন্তেই বাছাইমূলক সাড়াও যা, শিক্ষা প্রাপ করাও তাই । ( তুলন' 
করুন পূ: ৩৬)। (খ) এবং ষে সাড়া আসে তার বিভিন্ন উপাদানের সু সমন্বর 

১1 আমলে, আন্তযোগনুত্রের এভা বেণী জোর, এবং গঠন করার এতো বেশী পথ থাকে 

যে, প্রতিটি উদ্দীপকই সাড়ার নকল জঙ্গাবয়বের মধে] কিছু কিছু পরিবর্তন আনে । আমরা 

অব্য গোটা শারীরিক ক্রিয়াশীলতার অধিকাংশ রপান্তরকেই উপেক্ষা করতে অন্যন্ত, এবং য। 

মবাধিক সুবিশিষ্ট রূপে সময়কালীন সবাধিক জরী উদ্দীপকের উপযোগী, তার প্রাতিই মনোনিবেশ 

করি। 
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করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ । হাতের যে সব প্রতিক্রিয়া! হাত মুট করায়, শুধু তা-ই 

বাছাই হয়ে আসে না; যে বিশেষ দুষ্টি-উদ্দীপকগুলি কেবল এই সব প্রতি- 
ক্রিয়াই অহ্বান করে, এবং আর কোনে প্রতিক্রিয়া আহ্বান করে না, 
তারাও বাছাই হরে আসে , আর এই ছু'দিকের বাছাই করা প্রতিক্রিয়ার 

মধ্যে যোগন্থত্র স্থাপন করাও বাছাই হরে আসে । সমন্বয় বিধানের এখানেই 

কিন্তু শেষ নয়। জিনিসটা নুট করে ধরার পরে বিশিষ্ট ধরনের তাপ- 

প্রতিক্রিরাও হতে পারে। এদেরও এর মধো ধরা হয়, পরে কোনো সময়ে 

তাপ-প্রতিক্রির। সরাসরি আলো।-উদ্দীপকের সাথে বুক্ট হরে, হাতের প্রতিক্রিয়া 

চেপে দিয়ে, এক উজ্জল অগ্রিশিথারূপে দেখা দিরে এক দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ 

করতে পারে, এর মধোে মার নিনিড স্পর্শ থাকে না। আবার এও হয় 

যে, শিশু এ জিনিসটা হাতে পেয়ে ওটা দিঘে পেটার, ওটাকে পিষে 

পরে, এব" এর ফলে একটা শব্দ বেরোর । তখন সাডাচক্রটির মধ্যে শ্রুতি- 

সাডাটিকেও 'শানা হর! অন্যে ঘদি শব্দ করে ( প্রচলিত অর্থে) এবং 

তাও এই ক্রিয়াশীলতার মধ্যে থাকে, তাহলে কর্ণ এবং শ্রুতি-উদ্দীপনার 

সাথে যে স্বরযগ্থ যুক্ত থাকে তাও এই জটিল সাডা-চক্রের মানুষঙ্িক উপাদানে 

পরিণত হয় ।১ 

(৩) উদ্দীপক ও সাডার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বিধান (পারস্পরিক, 

কারণ কর্মপরম্পরার মধ্ো, উদ্দাপক যেমন প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিযোজিত 

হর, প্রতিক্রিয়াও তেমনি উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিযোজিত হয়) যতো বেশী 

বৈশিষ্টা লাভ করে, প্রাপ্ত শিক্ষা ততোই অনমনীয় এবং সাধারণ ক্ষেত্রে 

কম প্রযোজ্য হয়। এই অর্থে বলা যার যে, এ রকম শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধিগত 

বা শিক্ষাগত গুণ কম থাকে । এই অবস্থাকে সচরাচর এই অর্থে বর্ণন 

কর। হয় যে, একটি প্রতিক্রিয়া যতো বেশী বিশিষ্টতা লাভ করে এবং তাকে 

কাজে লাগানো, এবং পুর্ণাঙ্গ করার সময় যে দক্ষতা আয়ত্তে আসে, অন্য 

কাজের ক্ষেত্রে সেই দক্ষতা স্থানান্তর করার সাধাতা ততোই কমে ষায়। 

বিধিবদ্ধ শঙ্খলার গৌড়। তত্ব অন্ুসারে, শিক্ষার্থী, শবের বানান শেখার সময় 

বানান করার যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়াও পর্বেক্ষণ, মনোনিবেশ ও অঙ্ু- 

১। এর আগে বিভিন্ন সাড়ার ক্রমবিষ্যাস সম্বন্ধে বা বল! হয়েছে তার সাথে এই কথার 

তুলণ। কর] দরকার (পৃঃ ৩২ )। উক্ত ক্রমবিস্তাস যে ভাবে ঘটে, এই কথ! ভারই স্পষ্টতম 

ব্যাখ্যা ৷ 
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স্মরণের বর্ধিত ক্ষমতালাভ করে; এবং যেখানেই দরকার হয় সেখানেই 
সে এই ক্ষমতা খাটাতে পারে । আসলে অন্যান বিষয়ের যোগস্থত্র খেয়ালে 

না রেখে, শব্দের আরুতি দেখতে ও আটে করতে সে যতো বেশী নিমগ্ন 

থাকবে, ততোই আক্ষরিক চাক্ষুষ আরুতি ছাড়া সে হয়ত এমন কোনো 

যোগ্যতা অর্জন করবে না৷ যা আর কিছুতে খাটাতে পারে , (এখানে শবের 

সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের যোগস্ত্র অর্থে বুঝি শব্দের অর্থ, শব্দের অভ্যাসগ'ত 

প্রয়োগের প্রসঙ্গ, শব্দরূপ, বাচনিক আরুতির শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি )। সাধারণ 

পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা দূরে* থাক. জ্ামিতিক আকুতিগুলির নিখুত পার্থকা 

করার ক্ষমতাও তার না বাডতে পারে । অক্ষরগুলির আকুতি যে উদ্দীপক 

যোগায়, আর মৌখিক বা লিখিত পুনকক্তি যে ক্রিযাবাহী আঙ্গিক প্রতিক্রিয়া 

আনে, সেকেবল সেগুলোকেই বাছাই করে নিচ্ছে । এখানে সহযোজনের 

ক্ষেত্র আতান্থিকভাবে সীমিত । শিক্ষাথী যখন কেবল অক্ষর ও শবের 

আকুতি নিয়ে মাথা ঘামায়, তখন অন্তান্তা পর্ববেক্ষণ, অনুম্মরণ (বা পুনরাবৃত্তি) 

কলে যেসব যোগন্তত্র খাটানো হয়েছে, তা ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়! হয়। 

এই বাদ পড়ার জন্য, কাজের সমর ওগলোকে আবার জোড়া যায় না। 

আক্ষরিক আকুতি পর্যবেক্ষণ ও মনে আনার যে যোগাতা লাভ করা হ্ধ, 

তা অন্য জিনিসকে উপলব্ধি করার বা মনে আনার কাজে লাগে না। সাধারণ 

কথায়, এহেন যোগ্যতা স্থানাস্করণযোগা নয়। কিন্তু প্রসঙ্গ যতো প্রশস্ত 

হয়, অর্থাৎ যখন সহযোজিত উদ্দীপক ও সাডা অধিকতর বিচিত্র ধরনের 

হয়, অন্যান্য কাজের সফল সম্পাদনের জন্য এই অজিত যোগ্যতাও ততো 

বেশী প্রাপ্তিযোগ্য হয়। সঠিকভাবে বললে বোঝা যাবে যে, এর কারণ 

যোগাতার “স্থানান্তরণ নয়” , কারণ ভুল, স্ৃবিশিষ্ঠ কাজটিতে যে দুরপাল্লার 

উপকরণ নিয়োগ করা হয, ত! কোনো সন্থীর্ণ ও অনমনীয় এলাকায় সহ- 

যোজন হওয়ার পরিবর্তে, একটি বিস্র্ণ পাল্লার ক্রিয়াশীলতার সমতুল্য হয়ে 
ওঠে। 

(৪) গোড়ার কথা এই যে, এই ততব্বের হেত্বাভাস হ'ল এর ছৈতনাদ, 

অর্থাৎ নিষয়বন্ত থেকে ক্রিয়্া-কলাপ ও সাম্যের বিচ্ছেদ । দেখবার, শোননার 

বা যনে রাখবার সাধারণ সামর্থ বলে কিছু নেই । মাত্র “কোনো কিছু” 
দেখবার, শুনবার বা মনে রাখবার সামর্থহই আছে। ক্ষমতার অনুশীলনের 
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মধ্যে যে বিষয়বস্ত থাকে, তা! বাদ দিয়ে মানসিক ব। দৈহিক ক্ষমতাকে 

সুশিক্ষিত করার কথা অর্থহীন। শারীরিক অন্থ্শীলন, রক্তপ্রবাহ্, শ্বাস 

প্রশ্বান ও পুষ্টির উপরে ক্রি করে তেজ বা শক্তির বিকাশ সাধন করতে 

পারে। কিন্ত এই পুজি স্থবিশিষ্ট উদ্দেশ্যের স্বার্থে তখনই খাটে, যখন যে 
সব বৈষায়ক উপায় অবলগ্গন করে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাদের যোগস্ত্রে 

শক্তি খাটানো৷ হয়। ছূর্বল হলে যা পার। যায়, শারীরিক শক্তি থাকলে 

একজন তার চেব়ে বেশী করে টেনিস বা গল্ফ. থেলতে ব। নৌক1 বাইতে 

সমর্থ হয়। কিন্তু মাত্র টেনিসের র্যাকেট ও বল, গল্ফের ডাণ্ডা ও গুলি, 
এবং নৌকার পাল ও হাল স্থনিদ্িষ্টবূপে ব্যবহার করেই ব্যক্তি এগুলির 

কোনে। একটাতে বিশেষজ্ঞ হয়| এবং এদের একটির অভিজ্ঞতা মাংসপেশী 

সমূহের স্ুক্্ম সহযোজনের উপযোগিতাকে যে পরিমাণে চিহ্নিত করে, কিন্বা 

এদের সব .কটির মধ্যেই এক প্রকারের সহযোজন যে পরিমাণে থাকে, 

তার। সেই পরিমীণেই এদের অন্ত একটতে বিশেবজ্ঞত। আনতে পারে । 

অধিকন্ত, চাক্ষুব আকারগত সঙ্কীর্ণ প্রসঙ্গে বানানে যোগ্যতা লাের কালে 

যে শিক্ষ। আসে, মার ক্রিয়া-কলপের ধোগছরে (যেমন প্রণঙ্গ, শব্দ-প্রম্পর। 

ইত্যাদি) অথোপলদ্ধির মাধ্যমে ঘে শিক্ষা আসে,_এ ছুয়ের পার্থক্যকে 

কোনে। কোন। মাংনপেশীর উন্নতি কল্পে ব্যা্ামাগারে কপি-কলে ওজন করা 
ও খেলাধুলার ভিতর দিয়ে করা,_এই ছুই জাতীয় পাথক্যের সঙ্গে তুলনা 
করা যায়। প্রথমাটি এক ধরনের বা একঘেরে ধরনের যান্ত্রিক এবং অমননীয় 

রূপে বৈশিষ্ট্যান্বিত। শেষেরটি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনীয় , এর মধ্যে কোনো 

দুটো! কাজই পুরাপুরি এক ধরনের নয়, অভিনব সঙ্কটাবস্থাকে সামলাতে 

হয়, যেসব সহযোজন গঠিত হর তাদদিকে নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক রাখতে 

হয়। কাজেই শিক্ষা অনেক বেশী “সাধারণ” ধরনের হয়; অর্থাৎ এর 

এলাকা বিস্তীর্ণ এবং এর মধ্যে অধিক সংখ্যক উপকরণ থাকে ৷ মনের বিশিষ্ট 

শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাই খাটে । 
একঘেয়ে এক ধরনের কোনো অনুশীলন, অভ্যন্তির ফলে কোনো বিশিষ্ট 

কাজে ক্রিয়া_কৌশল আনতে পারে। কিন্তু এই ক্রিয়া-কৌশল মাত্র একটি 
কাজের মধ্যেই সীমিত থাকে, তা! সে বুক-কিপিং, লগারিদ্ম্ বা হাইড্রোকার- 
বণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা,__-যাই হোক না কেন। একজনে একটি ক্ষেত্রে প্রাধিকারী 
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হতে পারেন, কিন্ত এর সাথে যার নিকট মিল নেই, সে সম্বন্ধে তিনি 
অসাধারণ স্বল্প বিচার-সম্পন্নও হতে পারেন, _অবশ্ট বিশেষ ক্ষেত্রের শিক্ষাটা 

যদি অন্যান্য ক্ষেত্রের বিষয়বস্তুর মধো বিভাজিত হবার রূপ না নিষে থাকে । 
(৫) কাজেই পর্যবেক্ষণ, অন্ুম্মরণ, বিচার, কমনীয় রুচি এবং অনুরূপ 

ক্ষমতা, কতিপয় বিষয়বস্তর সহিত সহজাত সক্রিয় প্রবণতাগুলোর নিযুক্ত 

থাকার সংগঠিত ফল স্ববপ। বোতাম টিপে পর্যবেক্ষণ শক্তিকে চালু করে, 
বা, পর্যবেক্ষণের সন্কল্প করে কেউ নিবিড ভাবে ও সম্পূর্ণ ভাবে পর্যবেক্ষণ করে 

না' কিন্তু তার যদি এমন কিছু করার থাকে, যেটি কেবল চক্ষ ও হাতের 
সক্ষম ও ব্যাপক প্রয়োগ দ্বারাই সাফল্যমপ্ডিত হয, তা হলে সে স্বভাবতই 

পর্ণবেক্ষণ করে। পর্ধবেক্ষণ হ'ল ইন্ছিয় ও নিমঘবস্থর মধ্যে একটা ক্রিয়া- 

প্রতিক্রিয়া জাত বাহা ফল, একট; পরিণাম! কাজেই প্রযুক্ত নিষয়বস্থ 

অনুসারে পধবেক্ষণের ধরনও বদলায় । 

স্বতরা* শিক্ষার্থীকে কি জাতীয় বিনঘবস্থ পর্নবেক্ষণ ও অন্ম্মরণে বিশেষজ্ঞ 

করব, এব* কি উদ্দেশ্তে তা করব, তা যদি পুবেই স্থির কর? না হদ, তা হলে, 

বলতে কি. স্মৃতি, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি ঘনোবৃন্তির দূরর্বতী বিকাশের ব্যবস্থাও 

পণ্ড হয়ে যায়! পুবেই যা বল' হয়েছে, অন্যভাবে তারই পুনকক্তি করে 

বলা যেতে পারে যে. নিনয়বস্থ বিচারের মানদণ্ড হনে সমাক্ষধ্মী, আমরা 

বাক্তিবিশেবকে সে সব জিনিসই দেখতে, মনে শানতে ও বিচার করতে 

নলি, যাতাকে, সে যে সমষ্টির অন্থর্গত তারই একজন 'যোগা সভ্য করে 

তুলবে । অন্যথায় শিক্ষার্থীকে দেয়ালের উপরের ফাটল গুলো পর্ণবেক্ষণ করতে, 

অথবা একটা অজান ভাষায় শব্দতালিক' মুখস্থ করতে বললেই কাজ চকে 

যায়। আসলে যখন বিধিবদ্ধ শক্গলাতন্ত ক্গীকার করে নিই তখন কাধতঃ 

আমরা এই রকমের একটা কিছুই করি। একজন উদভিদবিদ, রসায়নবিদ্ 

বা যন্ত্রবিদের পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাস এই জাতীয় অভ্যাস থেকে এই কারণে 

শ্রে্ঠতর যে, তীরা এমন সব নিনয়বস্থ নিয়ে কাক করেন, যেগুলো জীবনের 

পক্ষে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ । 

এই আলোচন! শেষে আমাদের বক্রবা হল এই যে, বিশিষ্ট ও সাধারণ 

শিক্ষার পার্থক্যের সাথে বৃত্তি ও ক্ষমতার স্থানাম্থরণের কোনো সম্পর্ক নেই। 

আক্ষরিক অর্থে, যে কোনো স্থানান্থরণই অলৌকিক ও অসম্ভব | কিন্থ কোনো 
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কোনো! ক্রিয়া-কলাপ এমন ব্যাপক ধরনের যে, সেগুলোর মধ্যে নান! উপাদানের 

সমন্বয়করণ থাকে । পেধরনের কাজের উন্নতি অবিরাম পরিবর্তন ও পুনঃ 
সমন্বয় চীয়। পারিপার্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো 

উপাদান তলিয়ে যায়; আবার গুরুত্বহীন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে 
ওঠে । এই ভানে কর্ম-কেন্দ্রের অবিরাম পুনর্বনটন হতে থাকে । কর্ম-কেন্দের 

এই থে পুনর্বনটন সেটি স্বতংস্কর্ত খেলা ও একটি নির্দিষ্ট ওজনের বস্তকে 
বার বার একঘেয়ে গতিক্তি দিয়ে টান মারার পার্থক্য দিয়ে ইতিপূর্বে 
দেখান হয়েছে । এই ভাবে বিষরবস্তর মধ্যে পরিবর্তনের সন্মুখীন হবার জন্য 

কর্মকেন্ত্র সরে যাবার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ নতুন করে সংযোজন করার চেষ্টা 

শাসে। বখনই কোনে কাজের পাল্ল। প্রশস্ত ( অঞ্থাৎ যগন বহুবিধ কর্মাংশের 

মহবোজন করার প্ররোজন হয় ) এবং তার ক্রম-বিকাশের জন্য অবিরত ও 

প্রত্যাশিত ভাবে কাজের ধারা বদলাতে বাধ্য হতে হয়, তখনই সাধারণ- 

শিক্ষা পরিণতি হিসাবে দেগ। দেবে । কারণ সাধারণ শব্দের অর্থ হল,_ 

নাপক ও নষনার | কার্ষতঃ, শিক্ষ। যে পরিমাণে নানাবিধ সামাজিক সংশ্লিষ্ট 

তাকে হিসাবের খাতার জম। রাখে, শিক্ষা সেই পরিমাণেই এই সব শর্তকে 
পুরণ করে, এব" “সাধারণ” আখ্য। পার। একজন লোক কারিগরি দর্শন, 

ভাষাতন্ব, গণিত, যঙ্্রবিদ্ধ। ব। অর্থশাঞ্কে বিশেষজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু তার 
নাইরে যে কাজ রয়েছে, তার বিচারে সে অকর্মণ্য ও অবিবেচক হতে পারে। 

কিন্তু যদি এই কারিগরি বিষয় গুলির প্রতি মনোফোগের সঙ্গে সামাজিককূপে 

_ প্রশস্ত মানবিক ক্রিয়াকলাপের সন্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, তা হলে যে 
সব সক্রিন সাচা আসে এবং নমনীয়তার সহিত একীভত হয়, তার পাল্লা 

বিস্তৃত হয়। প্রচলিত শিক্ষাবৃত্তিতে বিষয়বস্তু থেকে সামাজিক প্রসঙ্গের 

বিচ্ছেদই মনের সাধারণ-শিক্ষালাভের প্রধান অন্তরায় ৷ সাহিত্য, কলা, ও 

ধর্মকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন রাখলে কারিগরি বিষয়ের মতোই তা! সন্কীর্ণ হয়ে 

ওঠে। অথচ সাধারণ শিক্ষার তথাকথিত পেশাদারী সমর্থকগণ এরই তীব্র 

বিরোধিতা করে থাকেন। 



্ 

৮৮ শিক্ষা দর্শন 

সারাংশ। 

যে কয়েকটি ধারণা শিক্ষাবৃত্তিকে প্রভাবিত করেছে তার বিপরীত ভাবাপন 
ধারণা হ'ল এইযে, আরও বেশী শিক্ষার সামর্ধয লাভ করাই হল শিক্ষা- 

প্রণালীর ফল। প্রথমে যে ধারণাটি বিবেচিত হয়েছে, তা হ'ল ভবিষ্যৎ 

কর্তবা ব। সুবিধার জন্য তৈরী বা! প্রস্বত হওয়া । শিক্ষার এই উদ্দেশ্রের 

যে সব কুফল দেখানো হয়েছে, ত! হল এই যে,-_-যদিকে সফলতার সহিত 

পরিচালিত করা যায়, অর্থাৎ য! করে অব্যবহিত বর্তমানের অভাব ও সম্তভাব- 

নাদির সৃবিধা নেওযা যার._-শিক্ষক ও শিক্ষাীর মনোযোগ সে দিকে না 

গিয়ে অন্ত পথ ধরে । কাষ্ঠেই এই তন্ব তার নিচের স্বীকৃত উদ্দেশ্ঠই ব্যর্থ 

করে। ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে ধারণাটি তুলে ধরা হয়েছে তার সঙ্গে এই 

মতের বেশী মিল রয়েছে বলে মনে হয় যে, শিক্ষা হ'ল ভিতর থেকে বাহিরে 

আত্মপ্রকাশ । কিন্ত ফয়েবেল ৭ “হগেলের তব্বাবলীর মধো এই মত 

যে ভাবে খাটানো হয়েছে তাতে এর মধ্যে উপস্থিত জৈব প্রবণতা গুলির 

সাথে উপস্থিত পারিপাশ্থিক মবস্থার ক্ররা-প্রতিক্রিয়াকে প্রস্বতি-সঞ্লিত 
মতের মতোই উপেক্ষা! করা হয়েছে । এগুলিতে একটা কিছু পূর্বপ্রস্তত 
অন্তর্নিহিত পৃর্ণতা মেনে নেওরা হয়েছে, এব, ক্রম-বিকাশের সার্থকতা শুধুই 

সাময়িক : এটি নিজে নিজেরই উদ্দেশ্য নয়, পরন্থ যা অস্থনিহিত রয়েছে 

তারই প্রকাশের একটা উপান্ন। যেহেতু অপ্রত্াক্ষের কোনো স্থনিশ্চিত 

সছ্যবহার করা যায় না [সই হেতু এর উপস্থাপনার জন্য কোনো একটা 

অবলম্বন চাই | যে সয়ন্ত পুর্ণতা প্রকাশমান, তার স্থানে ফমেবেল ধরে 

নিয়েছেন কোনো কোনে; বস্তর ও কর্মের অতীব্দিৰ প্রতীকমূলক মুলাবোধ 
(প্রধানত: গাণিতিক )। হেগেলের মতে উপস্থিত প্রতিগ্গান গুলোই হ'ল 
এই পূর্ণতার মাসল কার্যোপযোগী নিদর্শন ৷ প্রতীক ও প্রতিষ্ঠানের উপর 
জোর দিলে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অভিজ্ঞতাকে অর্থ-সম্দ্ধ ও সরাসরি বিকশিত 

না করে অন্য পথ ধরে। শন্য একটি প্রভাবশালী, অথচ ত্রুটিপূর্ণ তব এই 

যে, জন্মবকালে ননের কতকগুলি ধী-শক্কি বা ক্ষমত। থাকে । যেমন ইন্ছ্রিয়ো- 

পলব্ধি, স্মরণ, ইচ্ছাশকি, বিচার, ছব্রা্ন, মনোযোগ ইত্যাদি | শিক্ষা হ'ল 

পুন: পুনঃ মহৃশীলনের মাধমে এই ধীশক্িগুলির প্রশিক্ষণ । এই তৰ্ 
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বিষয়বস্তরকে অপেক্ষাকৃত বাহ্ ও খেলো মনে করে; মনে করে যে, সাধারণ 

ক্ষমতাগুলোর অন্গশীলনের ব্যাপারেই এদের মূল্য থাকতে পারে। আরোপিত 
ক্ষমতাগুলিকে এই ভাবে একটার থেকে আর একটাকে, এবং যে বিষয়বস্তুর 

উপরে শক্তি খাটানে। হয়, তার থেকে, পুথক পৃথক রাখার সমালোচনাও 

করা হয়েছে । সেখানে দেখানো হয়েছে যে, কারক্ষেত্রে এর ফলাফল দাড়ায় 

উদ্যোগ, উদ্ভাবন-কৌশল ও পুনরভিযোজন শক্তির বিনিময়ে সঙ্ীর্ণ কারিগরি 
দক্ষতার আতিশয্য । অথচ স্তবিশিষ্ট ক্রিাকলাপের মধ্যে বাপক পারম্পরিক 

ক্রিয়ার উপরেই এই সব গ্রণ নির্তরশীল। 



বষ্ঠ অধ্যায় 
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১। গঠন রূপে শিক্ষা 

এখন আমরা এমন এক ধরনের তবের আলোচনায় আসছি, যো ধী 
শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করে মানসিক ও নৈতিক প্ররুতির বিকাশে নিষয়- 
বন্থর অনন্যসাধারণ তরিকার ওপরে গুরুত্ব দের! এই তব অহ্ুসারে, শিক্ষ। 
অন্থর থেকে বহিবিকাশ ক্রিয়া-প্রণালীও নয়, আবার অন্থর্বাসী ধী-শক্তির 

প্রশিক্ষণ নয় । বরং শিক্ষা হল, বাহির থেকে উপস্থাপিত বিষন্ব-বস্র মাধামে 

কতিপয় অন্ুষঙ্গের বা আধেরের যোগস্থত্র স্থাপন করে মন গঠন করা । সঠিক- 

ভাবে ও আক্ষরিক অর্থে বললে বলতে হর যে, নিদেশ দ্বার; বাহির থেকে 

মনের মধ্যে নির্বাণ কা চলে এবং তার ফলে শিক্ষা চলতে থাকে । শিক্ষ। 

যে মনের গঠনমূলক কাজ সে কথা প্রশ্নাতীত। পুবেই এ ধারণ। বিশদীকৃত 
হয়েছে । কিন্তু এখানে গঠনের একটা কারিগরি অর্থ আছে। সে অর্থ, 

“বাহির থেকে” একট! কিছু কান্ত করে,এমন একটা ধারণার ওপরে 

নির্ভরশীল | 

এই তত্বের সববশ্রে্গ এতিহাপিক প্রতিনিধি হলেন, হারবাট। তিনি 

অন্থনিহিত ধী-শক্তি নিচরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে মন্বীকার করেন। যে 
নকল বিভিন্ন প্রকৃতির নাস্তবত| মনের ওপরে ক্রিয়া করে, তাদের ওপরে 

প্রতিক্রিদা ঘটিয়ে, নানাবিধ গুণ হষ্টি করার ক্ষমতা দ্বারাই মন অলঙ্কত। 

বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট এই সকল প্রতিক্রিয়া হল উপস্থাপন । প্রতিটি উপস্থাপন 

একবার ঘটলেই অবিচলিত ভাবে থকে যায়। একটি নতুন জিনিসের প্রতি 

আত্মার প্রতিক্রিয়ার ফলে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী উপস্থাপন শা 
হলে, আগেকার উপস্থাপন চেতনার গভীরে বিতাড়িত হতে পারে। কিন্তু 
সেই বিতাড়িত উপস্থাপনের নিজের গুণগত গতিশক্তি দ্বারা এর ক্রিয়।৷ চেতনার 
তলদেশে চলতে থাকে | ধী-শক্তি বলতে ধা বোঝায় যেমন, মনোনিবেশ, 

অনুম্মরণ, চিন্তন, উপলব্ধি, এমন কি, ভাবপ্রবণতাও, তা হল এই সব 
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নিমজ্জিত উপস্থাপনের একটির সঙ্গে আর একটির, এবং এদের সঙ্গে নতুন 

উপস্থাপনের, পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজনিত ব্যবস্থা, অনুষঙ্গ ও জটিলতার 

উদ্ভব | উদাহরণ স্বরূপ বল। যায় যে নতুন উপস্থাপনাদিকে সংবর্ণনা জানাতে 

এবং এদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য, পুরাতন উপস্থাপনাদি জাগরিত হয়ে 

যে জটিলতার কৃষ্টি করে, তাই উপলব্ধি, যখন অন্য একটি উপস্থাপনের 

পঙ্গে জডিত হয়ে একটি পূরাতন উপস্থাপন চেতনার গভীর থেকে উপরিভাগে 
আভত হর, তখন তার নাম দিই স্মৃতি। উপস্থাপন গুলোর স্বাধীন ক্রিয়া- 

কলাপের মধ্যে স'ষৌজন বলবৎ হওয়ার ফল হল নথ, এবং তার বৈপরীত্য 

ঘটলে আসে দুঃগ । 

কাজেই পুথক পথক গুণবিশিষ্ট নানাবিধ উপস্থাপন দিয়ে গঠিত নানাবিধ 

বানস্থ। নিয়েই মনের মূর্ত চরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত । মনের “সাজ-সরঞ্জাম” 

নিয়েই মন । মন সম্পূর্ণবপে্ আধেরের বিবয় । এই মতবাদের শিক্ষাসংক্রান্ত 

তাত্পধ ক্রিবিধ । (১) নিবিধ বসন্ত ব্যবহার করার কলে বে যে ধরনের 

প্রতিক্ষিয়। আন্ত হয়, এবং আগত প্রতিক্রিরাদির মধো যে যে বাবস্থা কষ্ট 

হয, সেই সব নিয়েই ভিন্ন ভিন্ন রকমের মন গঠিত হয়। মনের গঠন সম্পূর্ণ 

বপেই যথোপযুক্ত শিক্ষামূলক তরব্যাদির উপস্থাপনের ব্যাপার | (২) যে- 

হেতু প্রাথমিক উপস্থাপন গুলোই “সঙ্গোধির অঙ্গাবঘব,” সেহেতু প্রাথমিক 

উপস্থাপন গুলোই সবতোভাবে গুরুত্বপূর্ণ । নতুন উপস্থাপন গুলোর ফল হ'ল, 

পূর্গঠিত দলগত বিভাজনকে বলবৎ করা। শিক্ষাবিদের প্রথম কাঁজ হ'ল, 

মৌলিক প্রতিক্রিয়া গুলোর ধরন স্থায়ী করার জন্য উপযুক্ত জিনিসপত্রের 

নির্বাচন । এবং দ্বিতীয় কাজ হ'ল, পুবের প্রতিক্রিয়ার ফলে যে সমস্ত ধারণা 

আয়ত্তে এসেছে তার ভিত্তিতে পরবর্তী উপস্থাপন গুলোর ক্রম ঠিক করা। 

এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ হ'ল পিছন থেকে, অতীত থেকে,_বহিবিকাশ ধারণার 

মতন চুড়ান্ত লক্ষাবন্তর দিকে নন। (৩) সকল শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেই কয়েকটি 

নিয়মিত ও বিধিসম্মত স্তর স্থাপন করা যেতে পারে । স্পষ্টতঃই নতুন বিষয়- 

বন্তর উপস্থাপনাই হ'ল কেন্দ্রগত বিষয় , কিন্তু যেহেতু চেতনার গভীরে 

নিমজ্জিত আধেয়ের সঙ্গে বিষয্বস্তর প্রতিক্রিয়ার ধরন নিয়েই অবগতি, 

সেইহেতৃ, প্রথম কথা হ'ল 'প্রস্তরতির” ধাপ, অর্থাৎ যে সব পুরাতন উপস্থাপন 

নতুন উপস্থাপনকে অঙ্গীভূত করবে, তাদের বিশি্ট ক্রিয়াকে আহ্বান করা; 
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এবং চেতনার উপরিভাগে আনা । এর পরে আসে নতুন ও পুরাতন উপ- 
স্থাপনের মধো পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রণালী। তারও পরে আসে, কোনো 

কর্মভার সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই নব গঠিত আধেয়কে প্রয়োগ করা। সব 

কিছুকেই এই ধারার মধো দিয়ে যেতে হবে ₹ কাজেই সকল বয়সের সকল 

বিদ্া্থীকে সকল বিষদ্বে শিক্ষাদানের মধ্যে সম্পূর্ণদপে এক রকমের একটি 
পদ্ধতিই থাকে । 

শিক্ষণ কাধকে রুটিন ও দৈবের হাত থেকে এই যে নিষ্কৃতি, সেটিই হল 

হাববার্টের মহৎ অবদান । তিনি শিক্ষাদানকে একটা সংজ্ঞাত পদ্ধতির মধ্যে 

এনেছেন। আকম্মিক প্রেরণ ও তথাকথিত লোকপরম্পরাগত প্রথার দাস 

না হয়ে, শ্িক্ষাকাধ এখন একটি স্থনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পদ্ধতি সহ সংজ্ঞাত কর্মে 

পরিশত হ'ল। অধিকন্ত, চূড়ান্ত আদর্শ ৪ দূরকল্পী আধ্যাত্মিক প্রতীক 

সম্বন্ধীয় অস্পষ্ট ও অল্পনিত্তর রহশ্যাবৃত সাধারণ সিদ্ধান্তে আত্মতুষ্টি লাভ না 
করে এখন থেকে আমর! শিক্ষাদান ও শ্রঙ্থলার সব কিছুকেই স্তচিন্নিত 

করে দেখতে লাগলাম । যে সব ধী-শক্তিকে যে-কোনে। একটা জিনিসের 

উপর চর্গ! করিবে প্রশিক্ষিত করা যার বলে মনে করা হতো, হারনাট সে 

সব ধারণা রদ করলেন এবং মূর্ত নান। বিষয়-বস্তর প্রতি, জ্ঞানের আধেয়ের 

প্রতি, মনোনিবেশকে সর্বতোভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুললেন। নিঃসন্দেহে 

বলা যায় যে, শিক্ষণীয় বিষয়-বস্ব সংক্রান্থ প্রশ্নাদিকে সর্বাগ্রে স্থাপন করার কাজে 

অপর যে কোনো শিক্ষাদর্শনবিদ থেকে হারবাটের প্রভাব বেশী । তিনি 

পদ্ধতির সমন্যা গুলোকে বিষদ্-বস্র সঙ্গে যোগন্থত্রের ভিত্তিতে বর্ণনা করেছেন । 

তার মতে, যে ধরন ও ক্রম অন্তসারে বিষয়-বস্ত উপস্থাপিত করলে পূর্বতন 

উপস্থাপনের সঙ্গে উপযুক্ত ক্রিগ্না-প্রতিক্রিয়া স্থনিশ্চিত হতে পারে, তার সাথেই 

পদ্ধতির ষোগ থাকবে । 

কিন্ত এই মতের মূল তান্বিক ক্রটি হল, জীবসন্তার যে-সব সক্রিয় ও 

স্থবিশিষ্ট কর্মবৃত্তি পরিবেশের সঙ্গে নিযুক্ত থাকার কালে পুননির্দেশিত ও 

সংযোজিত হয়ে বিকাশ লাভ করে, তাদের অস্থিত্ব উপেক্ষা করা । এই 

তত্বটি শিক্ষকের আত্মোপলদ্ধির প্রতীক । এটাই এর সবলতা ও দুর্বলতা 

যুগপৎ প্রকাশ করে থাকে । যা শেখানো হয়েছে, তা নিয়েই মন, এবং 

যা শেখানে। হয়েছে তার গুরুত্ব থাকে আরও শেখাবার জন্য তার সাহায্য 
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পাওয়া,__এই ধারণাটা পেশাদারী শিক্ষাবিদের জীবন-দর্শন প্রতিফলিত 

করে। শিক্ষার্থীদের শেখাবার ব্যাপারে শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে সে দর্শন 

মুখর হলেও, শিক্ষকের শেখবার স্থবিধা সন্বদ্ধে সে প্রায় নীরব । এতে 

মনের উপরে বুদ্ধিগত পরিবেশের প্রভাবের প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং 

পরিবেশের মধো যে সর্বজনীন অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাক্তিগত অংশীদারিত্ব থাকে, 
তার প্রতি কটাক্ষ থাকে | এ দর্শনে সংজ্ঞাতরূপে স্ুত্রবদ্ধ ও ব্যবহৃত 

পদ্ধতিগুলোর সস্তাবাতা অযৌক্তিকশাবে অতিরঞ্চিত হয়, এবং প্রাণবস্থু 

নির্জাত মনোভাব গুলোর ভমিকার মুলারন কমে যায়। এই দর্শন পুরাতন 

ও অতীতের প্রতি অবিরত ভোর দেয়, যথার্থ অভিনব ও আদৃষ্টপূর্ 

ক্রিয়া-প্রণালীকে হেলায় কাটিয়ে যাব | সংক্ষেপে, হারবাটের দর্শন শিক্ষা- 

সন্থন্ধীর যাবতীয় ব্যাপারকে হিসাবে ধরলে, তার অন্থুসার বাদ দিয়ে চলে, 

_ প্রাণবন্ত তেজোরাশির কাধকর অন্শীলনের সুযোগ সন্ধান করাই শিক্ষার 

মূলমন্ক। সকল শিক্ষাই মানসিক ও নৈতিক চরিত্র গঠন করে। কিন্ত 
এই চরিত্র গঠনের মধ্যে প্রকৃতিগত ক্রিয়া-কলাপের নিবাচন ও সহযোজন 

এযনভানে কর! থাকে যে, তাতে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সামাভিক পরিবেশ- 

উপঘোগী বিষয়-নস্বর সদ্বাবহার করতে পারে। অধিকন্তু গঠন কেবল 

প্রকৃতিগত ক্রিযা-কলাপের গঠনই নয়, পরন্থ ক্রিয়াকলাপের “মধ্যে দিয়ে 

গঠন চলে । গঠন হ'ল, পুনর্গগন ও পুনবিন্যাসের ক্রিয়া-প্রণালী | 

২। শিক্ষার পুনরাবৃত্ত ও অতাতান্ুুসন্ধানী রূপ । 

বিকাশ এবং বাহির থেকে গঠন,_ এই ছুই ধারণার এক বিচিত্র সমাবেশে 

জৈন এবং সাংস্কৃতিক উভমবিধ প্রসঙ্গেই শিক্ষা সম্বন্ধে এক পুনরাবৃত্ত তত্বের 

উদ্ভব হয়েছে । বাক্তি বিকাশ লাভ করে, কিন্তু তার সমুচিত বিকাশের 

মধ থাকে প্রাণীজীবনের ও মানব ইতিহাসের অতীত অভিব্যক্তির স্থ্বিস্স্ত 

স্তরগুলির পুনরাবৃত্তি । প্রথমোক্ত পুনরাবত্তন ঘটে শরীরতত্ব অন্থযায়ী, আর 

শেষোক্তটি ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে । জীববিদ্া বলে, পত্তন থেকে পরিণতি 

অবধি ক্রমবৃদ্ধির পথে ভ্রণ সহজতম থেকে জটিলতম অগ্রগতি লাভ করার 

কালে প্রাণীজীবনের অভিব্যক্তি-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে ( অথবা কারিগরি 
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ভাষায় বললে,_জীবজনি জাতিজনির সমান্তরাল পথে চলে )। এ কথা 

আমাদের আলোচা নয়। তা হলেও ধরে নেয়া হয় যে, এই তথ্যটা অতীতের 

সাংস্কৃতিক পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যোগায়। এখন আমরা 
কেবল এর এই দিকটাই বিবেচনা করব। কৃষ্টিগত পুনরাবৃত্তির প্রথম 
কথা এই যে, শৈশুরা কোনো একটা বয়সে, আদি বন্য লোকের মানসিক 

ও টনতিক অবস্থার থাকে , তাদের সহজ্ত প্রবৃত্তিগুলে! ভবঘুরের মতে। 

অস্থির ও লুগন প্রয়াসী , কারণ, তাদ্ে পৃবপুকষেরা এককালে এ রকমের 

জাবন যাপন করত ক্লাজেই সিদ্ধান্ত করা হয যে এ সমরটাতে শিশুদেব 

উপযুক্ত শিক্ষার বস্ত্র হল. সেই সব জিশিদ যা এ স্তরের মানুষেরা এককালে 
স্্ট করেছিল , বিশেৰ করে অতিকথা, রূপকথা, গান ইতাদি সাহিতাক 

সস্টি! এর পরে শিশুশিক্ষা চলবে আর এক স্তরের বিমঘ নস্ৃতে, যেমন, 

গে-মেষপালকের ও চারণ ভমির ঘুগের সম-স্তরে , এবং তে পদস্থ না তার! 

সমসাময়িক জীবন ধারার ম"শ গ্রহণ করার উপনুক্ত হঘ, এব" ব্যান সংস্কৃতির 
যুগে উপস্থিত হর, সে পর্ঘন্ধ এই ভাবে ওরে স্করে তাদের শিক্ষা চলতে 

থাকবে । 

এই তব এরূপ বিশদ ও সুসঙ্গত আকারে জাগানার অন্ন সংখাক 

মতনাদীদের ছাড়িয়ে অল্প স্থানেই প্রচলিত হরেছিল,-এর! প্রধানতঃ হার- 

বাটের অন্কগামী | কিন্ধ এর মূলে যে ধারণা রযঘ্েছে তা হ'ল. তেক্ষা ঘুলতঃ 

শতীতান্তসন্ধানী , শিক্ষা সাধারণত: অতাতের দিকে, বিশ্ষে করে, অতীতের 

সাহিত্য হুঙ্টির দিকে তাকায় । এবং এই যে মন, তাকে যে মান্রার অতী!তের 

আধ্যার্ম্রক উত্তরাধিকার আদরে গঠিত করা সম্ভব হর, “স সই মাত্রাতেই 

পর্যাপূরূপে গঠিত হয় । শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত: উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে, £ই ধারণ! 

এত প্রচণ্ড প্রভাব ছিল যে, এর চড়ান্থ শ্যত্রবদ্ধ ব্ূপটি পরাক্ষা করে 

দেখবার যোগা | 

প্রথমত: এর জৈবিক ভিত্তি বিভ্রান্তিকর । মানবশিশুর ভ্রণের ক্রমবৃদ্ছির 

মধো নি:সন্দেহে শিষ়শ্রেণীর প্রাণীদের কোনো কোনে। লগণ বার থাকে । 

কিন্ধ “কোনো অর্থেই, এটি পূর্ববর্তী শ্তরগ্তুলোর যথার্থ পরিক্রম! নয়। খদি 

পুনরাধুত্তের কোনো বাধা “নিয়ম” থাকতো, তা হলে এট| পরিষ্কার বোঝা 

যায় যে, কোনে। কালেই বিকাশ সাধিত হতো না। প্রতিটি নতুন ব"শাবলী 
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কেবল তাদের পূর্বপুরুষদের অস্তিত্বের পুনরাবৃত্তিই করত। সংক্ষেপে, পূর্বতন- 

বৃদ্ধি প্রকল্পের মধ্যে সহজতর পথ ও বাতিক্রম ঢুকেই বিকাশ সাধিত হয়েছে । 

এবং এটি এই ইঙ্গিতবাহী যে, শ্শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল এ প্রকারের সহজতর পথে 

বিকাশকে স্থগম করা। শিক্ষার ভাষায়, অপরিণত অবস্থার বিপুল স্থবিধ। 

এই যে তাতে পরিত্যক্ত অতীতে পুনরার বাস করার প্রয়োজনীয়তা থেকে 

আমর! শিশুদের মুক্ত করতে সক্ষম হহ। শিক্ষার কাজ হ'ল, অতীতের 

পুনরাবৃত্তির মধ্যে শিশুদিকে পরিচালিত না করে, বরং অতীতের পুন্রুজ্জীবন 

ও অতীতে পরিভ্রমণ থেকে তাদের মুক্ত করা» সভা জগতের মানুষের 

উপস্থিতি এবং তাদের চিন্তাধারা ও অন্রভৃতিগত অভ্াসের প্রক্রিয়া দিয়েই 

ছোটদের পরিবেশ সংগঠিত । ছোটদের উপরে বত্মান পরিবেশের 

নিদেশকারা প্রভাব উপেক্ষ! করার অথ দাডার শিক্ষার স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ 

করা। একজন জীবতত্ববিদ বলেছেন, “বিভিন্ন প্রাণীর ক্রমোন্নতির ইতিহাস 

মামাদিকে একটি পারাবাহিক, অভিনন, দটস*কলিত, নানামুখী, কিন্ধ কম- 

নেশা অকুতকাধ প্রচেষ্টা দেখিয়ে দেয় ! এই প্রচেষ্টা চলে পুনরাবুত্তির প্রয়ো- 

জনীরত। থেকে যুক্তি পাবার এবং পুরুযান্ুত্রমিক পদ্ধতির স্থানে একট 
অধিকতর প্রতাক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্যে'-.” যদি শিক্ষা ইচ্ছা-প্রণোদিত 

হয্জে, সংজ্ঞাত অভিজ্ঞতা দ্বার অন্কুরূপ প্রচেষ্টাকে স্থগম করতে এমনভাবে 

চেষ্টা ন৷ করে, যাতে এ প্রচেষ্টা ক্রমাগত অধিকতর কৃতকাধতা লাভ করতে 

সমর্থ হয়, তা হলে সেটাই নিঃসংশদ্ে নিবুদ্ধিতার কাজ হবে। 
উক্ত ধারণায় ছুটি সতা উপাদান ভ্রান্ত প্রপঙ্গের সঙ্গে জড়িত হয়ে বিকৃত 

হলেও, সে ছুটিকে উদ্ধার করা যায় ' জীবতত্বের দিক থেকে দ্রেখা যায় যে, 

যে কোনে। নবজাত শিশুই নানা রকমের আবেগজনিত ক্রিয়াকলাপ নিম্নে 

জীবন আরম্ভ করে! এ সব ক্রিঘা-কলাপ অন্ধ প্রকৃতির এবং এদের অনেক- 

গুলোই পরস্পরবিরোধী, ক্ষণস্থায়ী, বিক্ষিপ্ত এবং অব্যবহিত পরিবেশের সঙ্গে 
অনভিযোজিত। আয়ও একটা কথা এই যে, ভবিষ়াতের সহায়ক হিসাবে 
যতোটা প্রয়োজন, অতীত ইতিহাসের স্ষ্টি ততোটা কাজে লাগানোই 

প্রজ্ঞার কাজ। যেহেতু এ সব সৃষ্টি পৃর্বতন অভিজ্ঞতার ফলাফলের প্রতিরূপ, 

সেইহ্তু ভবিম্যতের অভিজ্ঞতার জন্য ওদের মূল্য অবশ্যই অনিরিষ্টরূপে গুরুত্ব- 
পুর্ণ হতে পারে । অতীতে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, এখনকার মানুষের হাতে 
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তার যতটুকু আছে, এবং এর যতটুকু এখনকার মানুষে কাজে লাগায়, তা 

বর্তমান পরিবেশেরই একটা অংশ , কিন্তু “বর্তমান” সঙ্গতিরূপে ওর সুযোগ 

নেওয়ার এবং ওর ভূতাপেক্ষরূপকে মানদণ্ড ও নমুনা হিসাবে গণ্য করার মধ্যে 
একট] বিরাট ব্যবধান রয়েছে । 

১। প্রথমটার বিকৃতি আসে প্রধানত; বংশগতি ধারণার অপব্যবহারের 

ফলে। বংশগতির এই অর্থ ধরে নেয়! হম যে, অতীত জীবন যেন এ কালের 

লোকের প্রধান লক্ষণ গুলো আগেই ঠিক করে দিয়েছে । এবং সেগুলো এতো 

অনড যে,তার মধ্যে ক্লোনো গুরুতর পরিবত্ন আনা সম্ভবই নয়। এভাবে 

ধরলে বংশগতির প্রভাব বঙমান পরিবেশ-প্রভাবের বিরোধী হয় এবং এতে 

বর্তমান পরিবেশের উপযোগিতাও ক্ষুপ্ন হয়! কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে বংশগতি 

অর্থে বাক্তির আদি গুণরাশিই বোঝায়,_তার থেকে কিছু কমও নয়, বেশীও 

নয়। সত্তা যেমনটি আছে শিক্ষারভ্তে তাকে ঠিক সেই অবস্থাতেই পরে নিতে 
হবে। তার যে অমুক অমুক সহজাত ক্রিয়া-কলাপের সাক্ত সরঞ্জাম আছে, 

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কথাটিই ধ্রুব সত্য। সে সব সরঞ্জাম যে অমুক অমুক 

ধরনে তৈরী হয়েছে, বা তার বংশগতি থেকে এসেছে,-এ তত্ব জীবতববিদের 

কাছে যতো গুরুত্বপুর্ণ ই হোক না কেন, শিক্ষাবিদের কাছে তার কোনো মূল্য 

নেই | গ্ররুত্বপূর্ণ হল এই কথা যে, শিক্ষার্থীর মধো ওগুলে! রয়েছে । পরা 
যাক,__উত্তরাধিকার হ্যত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে একজনকে পরামর্শ না নির্দেশ 
দিতে হচ্ছে। যেহেতু এটা একটা উত্তরাধিকার, সেইহেতু এর সদ্বাবহার 
আগেই ঠিক হয়ে গেছে, এ রকম ধরে নেওয়ার হেস্বাভাস স্্ম্পট | যা আছে, 
পরামর্শদাতা তারই সছ্যবহারের এবং তাক সবাধিক সুবিধাজনক অবস্থার 
অধীনে কাজে লাগানোর সাথেই সংশ্লিষ্ট । স্পষ্টতই, ওথানে যা নেই সেতা 

কাজে লাগাতে পারে না। শিক্ষাবিদও তা পারে না। এই অর্থে বংশগতি 

শিক্ষার একট] সীমা । এই সত্যটি স্বীকার করে নিলে, এক ব্যক্তি স্বভাবতই 
যা হবার উপযুক্ত নয়, শিক্ষাারা তার কাছ থেকে তা পারার চেষ্টা করার 
প্রচলিত অভ্যাসের ফলে যে শক্ির অপচর হয়, 'এবং এতে যে পরিমাণে ধৈঘ- 

চ্যতি ঘটে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্ধব্যাক্ির যে 
সব সামর্থ রয়েছে সে সবের সদ্যবহার কি ভাবে করা যাবে, সে সম্বন্ধে ধ নীতি 
কোনো কিছুই ধার্য করে দেয়নি । জড়বুদ্ধি লোকদের কথা বাদ দিয়ে অন্যদের 
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পক্ষেও দেখা যায় যে, এই সব আদি সামর্থ্য এতো বিভিন্ন প্রকারের এবং এতো 

শক্তিশালী যে, এমন কি স্থল-বুদ্ধি লোকের বেলাও আমরা এখন পর্যস্ত জানি 

না যে,কি করে এ সব সামর্থ উপযুক্তর্ূপে কাজে লাগানো যেতে পারে । 

কাজেই ব্যক্তির সহজাত প্রবণতা গুলি এবং তাদের দুর্বলতা বা অন্ুপযোগিতা। 
যত্র সহকারে অনুশীলন করা সর্বক্ষেত্রেই প্রাথমিক আবশ্যকতা হলেও, এর 

পরবর্তা ও গুরুত্পূর্ণ ধাপ হ'ল এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেটি বর্তমানে 
সমৃপস্থিত ষে কোনো! ক্রিয়।কলাপের জন্যই পর্যাচরূপে ক্রিয়৷ করবে। 

বংশগতি ও পরিবেশের সম্পর্কটি ভাষার ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে প্রকাশিত । 

যে স্রযন্ত্র থেকে উচ্চারণ ধ্বনি নিষ্াশিত হব, কোনো জীবসত্বার বদি তা 

না থাকে, যদি তার শ্রাবণ ও অন্যান্য সংবেদনশীল ইন্দ্িয়ও না থাকে, এবং 

এই দুই যন্ত্রের মধো কোনে! সযোগও না থাকে, তা হলে তাকে বাক্যালাপ 

করতে শেখানোর চেষ্ট। মানে ডাহা সময় নষ্ট করা। সেএ বিষয়ে খর্বতা 

নিদ্ষেই জন্মেছে, এবং শিক্ষা এই সীমিতাবস্থাকে গ্রাহা করতে অবশ্যই বাধ্য । 

কিন্থ তার যদি কথা বলবার এই সব স্বাভাবিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়েই জন্ম 

হয়ে থাকে, তা হলে কেবল এ স্ব জিনিসে তার অধিকার কোনো মতেই 

নিশ্চয়তা দেবে না যে সে কোনোদিন কোনো ভাষা বলবে, বা, কোন্ 

ভাষাম্ম কথা বলবে । যে পরিবেশের মধো তার ক্রিয়াকলাপ চলে এবং 

যার ভিতর দিয়ে তার কর্মতৎপরতা কার্ধে পরিণত হয়, সেই পরিবেশই ও-সব 

বিষয় স্থির করবে। সে যদি এমন একটা মৃক ও অসামাজিক পরিবেশে 

বাস করে, যেখানে লোকেরা পরম্পরের সঙ্গে কথা বলতে অসম্মত, এবং 

ঘে কয়েকটি ন্যনতম অঙ্গভঙ্গী ছাড়া তারা একেবারেই চলতে পারে না, 

কেবল সেই কটাই অবলম্বন করে, তা হলে তার স্বরযন্ত্র না থাকলে যা হতো 

তাই হবে-_অর্থাৎ, উচ্চারিত ভাষা তার সেই রকমই অনায়ত্ত থাকবে। 

আবার, সে যে সব ধ্বনি করে, সেগুলো যদি চীনা-ভাষ! ভাষীদের পরিবেশে 

ঘটত, তা হলে, ষে ধরনের ক্রিয়াশীলতা! অঙ্থ্রূপ ধ্বনি করে, সেগুলোই 

নির্বাচিত ও সহযোজিত হয়ে আসত। যে-কোনো ব্যক্তির শিক্ষাসংক্রান্ত 

সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে এই ছৃষ্টাস্তটি প্রয়োগ করা চলে । এই দৃষ্টান্তটি অতীতের 

উত্তরাধিকারকে বর্তমানের দাবী ও স্থযোগ-স্থবিধার সঙ্গে যখাষখ সম্পর্কে 

স্থাপন করে। 



৯৮ শিক্ষা দর্শন 
(২) শিক্ষার উপযুক্ত বিষয়-বস্ত্ অতীত যুগের সাংস্কৃতিক-উত্পাদনের 

মধ্যে রয়েছে ( হয় তার সাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে, নয় এক কৃষ্টি-যুগাংশের 

শিক্ষার্থীদের বিকাশের স্তরের অন্রূপ করে যে সব সাহিত্য স্ষ্টি হয়েছিল, 

বিশিষ্টবূপে তার মধ্যে )_-এই তত্ব ক্রমবিকাশের ক্রিয্লাপ্রণালী এবং পরিণতির 

মধ্যে বিচ্ছেদ আনবার আর একটি দৃষ্টান্ত। এর সমালোচনাও করা হয়েছে । 
শিক্ষার বিষয়-বস্তর ন্যস্ত কাজ হল, বিকাশের ক্রিয়াপ্রণালীকে উজ্জীবিত 

রাখা, এবং এমন সব পথ অবলম্বন করে উজ্জীবিত রাখা যে, ভবিষ্যতে 

সেকাজ যেন আরও সহজ হন । কিন্ত ব্যক্তি কেবল বঙমানের মধোই 

জীবনধাপন করতে পারেণ বঙমান শুধুই এমন কিছু নর ঘা অতীতের 
পরে আসে, আর এমন কিছুতে। নয়ই যা অতীত দিয়ে চষ্টি হয়েছে। 

অতীতকে পিছনে রেখে যে জীবন আগত, তা-ই বর্ঠমান। "অতীতের 

উত্পাদনগুলির” অধ্যঘ্ন আমাদিকে বতমান বুঝতে সহায়তা করবে পা, 

কারণ বঙমান এ সব উৎপাদনের ফলে মাসেনি-__এসেছে সেই জাবনধারার 

ফলে এ উৎপাদন যাদের | অতাতের এবং তার উত্তরাধিকারের জ্ঞান মতিশয় 

তাৎপর্যপূর্ণ হয় তখনই, যখন তা বতমানের মধ্যে প্রবেশ করে, অন্যথায় 

নম। এবং অতীতের লিপিবদ্ধ বিষ ও ধ্বংসাবশেষকে প্রধান শিক্ষণাম 

বিষয়-বস্ত্ত করার মধ্যে ভুল এইযে, ত। বতমান ও অতীতের মধ্যেকার 

প্রাণবন্ত সংযোগ ছেদ করে অতীতকে বগমানের প্রতিছন্দী করতে, এব: 

বঙমানকে অতীতের কম-বেশী ব্যর্থ অনুকরণে পধবসিত করতে চার । এই 

অবস্থায়, সংস্কৃতি হয়ে দাড়ার একট আভরণ ও সান্ত্বনা, হয়ে দাড়ায় নিরাশ্রদের 

আশ্রয্স,_আতুরাশ্রম | লোকের! বতমান ক্রু,রত। থেকে পলায়ন করে কাল্পনিক 

সংস্কতির মধ্যে বাস করে,_বমান ক্রুরত| পরিশোধনের জন্ত অতীতের 

অবদানকে সংঘট করূপে ব্যবহার করে না। 

সংক্ষেপে, বর্তমান বিশেষ বিশেষ সমস্যার জন্ম দেয়, এবং এই সব সমল 

সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাবার জন্য আমর] অতীতের অনুসন্ধানে প্রবৃত হই । অঙ্থসন্ধান 

করে আমরা যা-কিছু পাই, বতমান তাকে অর্থ-সমৃদ্ধ করে। অতীত যথাযথ 

ভাবে এই কারণেই অতীত যে, বতমানের মধ্যে যা বৈশিষ্ট্পৃর্ণ অতীতের 

মধ্যে তা থাকে না। গতিশীল বঙমান তার নিজের গতি নির্দেশিত করার 

কাজে প্রয়োগ করবে বলেই অতীতকে তার মধ্যে গণ্য করে। অতীত, 



শিক্ষার সংরক্ষণ ও প্রগতিশীল রূপ ৯৯ 

কল্পনা-শক্তির এক বিরাট সঙ্গতি । অতীত, জীবনকে নতুন বিস্তুতি দান 
করে, কিন্ত তা এই শর্তে যে, তাকে “বর্তমানের” অতীতরূপেই দেখতে হবে ; 
পুথক একটা জগৎ বা একট! বিচ্ছিন্ন জগং বপে দেখবে না। একমাত্র 

জীবনযাত্রার কাজ-কর্ম এবং ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াই সর্বক্ষণ বিদ্যমান । যে 
তবকথা এটি তুচ্ছ করে, তা স্বভাবতঃই অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে। 
কারণ সেই তত্ব যে ভবিষ্যৎ লক্ষ্যবস্্ দাঁড করায় তা স্দূরপরাহত এবং 
শূ্যগর্ভ। কিন্ধু বর্তমানের সংযোগ ছিন্ন করে অতীতের পচাধসা সামগ্রীর 
বোঝা নিয়ে, তার আর বর্তমানের মধ্যে ফিরে আসার পথ থাকে ন|। 

যে মন বর্তমান বাস্তবতার প্রয়োজন ও যোগ -স্থবিধার প্রতি উপযুক্ত মাত্রায় 

সংবেদনশীল, বর্তমানের পশ্চাদ্ভমির প্রতি আগ্রহের জন্য তার প্রাণবন্ত 
প্রেষণা থাকবে, এবং তাকে কখনও ফিরে আসবার পথের খোজ করতে 

হবে না, কারণ তার কাছে এ পথ কখনও স'যোজন হারাবে না। 

৩। পুনর্গঠনরূপে শিক্ষা 

অন্যবিশ্ব থেকে স্থপ্র শক্তির বহিধিকাশ এনং বহিবিশ্ব থেকে গঠন, 
তা ভৌত প্ররুতির প্রভাবেই হোক আর অতীতের স্য্টি দিয়েই হোক, 

এই উভয়বিধ ধারণার সঙ্গে বৈপাদৃশ্য রেখে, ক্রমবিকাশের আদর্শ যে ধারণা 

দেয় তা হল এই যে, শিক্ষা অভিজ্ঞতার অবিরাম পুনঃসংগঠন বা পুনর্গঠন । 

সর্বক্ষণেই এর একটা অব্যবহিত লক্ষ্য থাকে, এবং কর্মতৎপরতা। যতো! দূর 

শিক্ষামূলক হয়, আদর্শও ততোদূর সে লক্ষ্যে পৌছোয়। সে আদর্শ হল, 

অভিজ্ঞতার গুণের সরাসরি রূপান্তর ঘটানো । কি শৈশবে, কি যৌবনে, 

কি পূর্ণবয়স্ক জীবনে--সব অবস্থাই, শিক্ষণশীল স্তরে থাকে। এর অর্থ 

হল, যে কোনো, বাঁ প্রতিস্তরেই, যাঁকিছু শিক্ষা করা হয়, তাই এ অভিজ্ঞতার 

মূল্য গঠন করে; এবং বাপক অর্থ এই যে, প্রতি স্তরেই জীবনের প্রধান 

কাজ হুল জীবনযাত্রাকে এর বোধগম্য তাৎপর্ধের সমৃদ্ধিকল্পে অংশদান করতে 

দেওয়!। 
এই ভাবে শিক্ষা সঙ্গদ্ধে আমর! একটি কারিগরি সংজ্ঞায় উপনীত হুই। 

সে সংজ্ঞা এই যে, শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার অর্থ বর্ধিত কর! এবং পরবর্তী 
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অভিজ্ঞতার গতি নিদেশ করার সামধ্য বৃদ্ধি কর!। 

(১) আমরা যে সব ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকি এই বর্ধিত অর্থ তার বিবিধ 
যোগস্থত্র, এবং নিরবচ্ছিন্নতার পরিবর্ধিত উপলব্ধির অনুবূপ। ক্রিয়াশীল 

আরম্ভ হয় আবেগ প্রবণতার রূপ নিয়ে , অর্থাৎ এট অন্ধ প্রকৃতির; কিযে 

করছে তা সে নিজেই জানে না, এবং অন্তান্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে এর 

পারস্পরিক ক্রিয়ার কথাও জ্ঞানে না। যে ক্রিয়াশীলতা! তার সঙ্গে শিক্ষা বা নিদেশ 

আনে, তা পূর্বের অবোধ্য সম্ন্ধগুলোর মধো থেকে কতিপয় সম্বন্ধাকে সুস্পষ্ট 

করে। পূর্বের সরল দৃষ্ান্তই আবার দেখা যাক । শিশু যন একটি উজ্জল আলো 

স্পর্শ করে তথন তার সেকা লাগে! তখন থেকে সে “জানে” যে একটি 

দষ্টিজনিত ক্রিয়ার যোগন্ত্রে একটি স্পশজনিত ক্রিয়ার (বা তদ্বিপরীত ভাবে) 
অর্থ ঈাডায় তাপ ও বেদনা , কিন্বা,_-এক প্রকারের মালো, তাপের মাধার ৷ 

যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা একভন বিজ্ঞানী তার পরীক্ষাগারে দীপশিগা সম্গন্ধে 

আরও অবগত হন, তাও এই মূল [িঘ্ম “থকে বিন্দূমাত্র পুথক নয়! 

কোনো কাজের সুত্রে, তাপের সঙ্গে অন্তান্ত জিনিলের যে যোগস্থত্র তিনি 

পূর্বে উপেক্ষা করেছেন এখানে সেটি তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এই ভাবে 
এ সব জিনিস সম্বন্ধে তার ক্রিয়াকলাপ অধিকতর অথপুর্ণ হয়। এ সবক্তিশিস 

নিয়ে যখন তার.কাজজ করতে হয়, তখন তিনি যা করছেন, বা করতে চান, 

সে সম্বন্ধে তিনি আরও ভালে করে জ্ঞানেন। কোনো একটা পরিণতিকে 

নিজ থেকেই সংঘটিত হতে না দিয়ে, তিনি উচ্ছামত “মতলব করে” তা ঘটাতে 

পারেন, এর সব কথারই এক অর্থ। এ স্যত্রেই দীপ শিখার অর্থও বাডে, 

দাহন, জ্বালন, আলো, তাপমাত্রা সম্বন্ধে যা যা জানা গেল, তার সব কিছুই 
তার বৃদ্ধিগত আধেয়ের একটা সার অংশে পরিণত হতে পারে । 

২। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার আর একদিক হল, পরবর্তী নিদেশের না 
নিয়ন্ত্রণের বধিত ক্ষমতা । আমরা যখন বলি যে অমুক লোক কি করছে 

তা সে জানে, বা, সে নিজেই কোনো পরিণাম উদ্দি্ট করতে পারে, তন 

এটাই বলা হয় যে, যা ঘটতে চলছে সে আগেই তা জানে । কাজেই হিতকর 

পরিণতির জন্যে এবং অনাঞ্ধিত পরিণতিকে প্রতিহত করার ভন্ো আগে 

থেকেই সে তৈরী বা প্রস্তত থাকে । ফলে, যেটি খাঁটি শিক্ষামূলক 

অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ যানির্দেশ বহন করে এবং যোগাতা বাড়ায়, সেটি এক 
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দিকে ছকে-বীধা, ও অন্য দিকে খামখেয়ালী কাজের থেকে বিপরীত অর্থে 

পুথক | (ক) শেষোক্ত অবস্থায় যা কিছু ঘটে তার জন্যে কারও গ্রাহ নেই। 

এ যেন খুশিমতো। কাজে লেগে যাওয়া এবং কাজের সঙ্গে কাজের পরিণতির 

কথ! এড়িয়ে যাওয়। (অর্থাৎ এ কাজের সঙ্গে অন্যান্য জিনিসের সম্পর্কের 

কথ। এডিরে যাওয়া)। এ রকম উদ্দেগ্ঠহীন খেয়াল খুশিমত কাজ-কর্মের 

উপর লোকে সাধারণতঃ ভ্র কুচকে রায় দেয় যে, এগুলো ইচ্ছারুত কুকাজ 
বা বেপরোয়! বা ন্বেচ্ছাচারী কাজ। কিন্ত এ রকম উদ্দেন্ঠহীন কাজকর্মের 

কারণ খোজবার কোক দেখ! যায়, আর সবকিছু ছেড়ে, মাত্র যুবকদের 

নিজেদের প্রবণতার মধ্যে । কিন্ধু আসলে এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ বিস্ফোরক 

এবং এর কারণ পারিপার্থিকের সঙ্গে অপসমন্বয়। যখন লোকে বাইরের 

হুকুমে বা অন্যের পরামর্শমত কাজ করে, এবং যখন তাদের নিজন্ব কোনো 

উদ্দেশ থাকে না, কিন্বা অন্যান্য কাছের উপর তাদের কাজের ফল উপলন্ধি 

করে না, তখনই তারা খামখেঘ্ালা কাজ করে। একজনে যে কাজ 

বোঝে না, তা করে দেখার ফলে সে শিক্ষা পেতে পারে। সর্বাধিক বুদ্ধি- 

চালিত কাজের মধ্যেও মামরা এমন অনেক কিছু করি, যা আমর করতে 

চাই না। কারণ আমর! সজ্ঞানে যা মতলব করি তার যোগস্থত্রাদির বেশীর 

ভাগই আমরা উপলনব্ধিও করি না, পূর্বান্মানও করি না। কিন্তু আমর! 

কেবল এই কারণেহ শিক্ষালাভ করি যে, কাজট1 করার পরে এমন সব ফল 

দেখতে পাই ধা! আগে দেখতে পাই নি। কিন্ত স্কুলের বু কাজের মধ্যেই, 

শিক্ষার্থীরা যেভাবে কাজ করবে তার এমন সব বীধা-নিয়ম থাকে যে, 

কাজ করার পরেও তার ফল,যেমন উত্তর আর কষা পদ্ধতির মধ্যের 

সম্পর্কটা, দেখতে পায় না। শিক্ষার্থীদের দিক থেকে গোটা বিষয়টাই 

একটা চাতুরি বা অলৌকিক ধরনের রূপ নেয়। এ রকমের কাজ মূলতঃ 
খামখেয়ালী এবং এতে খামখেয়ালী অভ্যাসই গড়ে ওঠে । ধে) ক্লাটন 

মাফিক কাজ স্বয়ংচল; তা একটা “বিশেষ কাজ করবার দক্ষতা বাড়াতে 

পারে। সে দিক দিয়ে একে শিক্ষামূলক বলা যেতে পারে। কিন্তু এতে 

কোনো নতুন সংশ্লিষ্টতা, বা যোগাযোগের উপলব্ধি আসে না; এতে অর্থের 

দিগস্ত প্রসারিত হওয়া তো দূরের কথা, বরং তা সীমাবদ্ধই হয়। এবং 

যেহেতু পরিবেশ বদলাতে থাকে, এবং বিবিধ জিনিসের মধ্যে কৃতকার্ধতার 
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সহিত হৃষম সম্বন্ধ রাখার জন্য আমাদের কাজের ধরনও বদলাতে হয়, সেই 

হেতু একটা সম্পর্কহীন একাকার কাজের ধরন কোনো! এক সন্ধিক্ষণে দুর্ভাগ্য- 
জনক হয়ে ওঠে । তখন দাস্তিক “ক্রিয়া কৌশলের” দন্ত ধূলিলাৎ হয়ে নিছক 

অকর্নণ্যতায় পরিণত হয়। 

শিক্ষাকে অবিরাম পুনর্গঠন রূপে ধারণা করার সাথে, বর্তমান ও পূর্ব 

অধ্যায়ে সমালোচিত একমুখী ধারণাগুলোর মূল প্রভেদ এই যে, পূর্বোক্ত 

ধারণাটি পরিণাম (যে ফল হয়) ও পদ্ধতিকে একাত্ম রাখে । আক্ষরিক 

অর্থে কথাটা স্ববিরোধী, কিন্ত এ কেবল আক্ষরিক অর্থে ই। এর অর্থ 

এই যে, একটা ক্রিয়াশীল পদ্ধতিরূপে অভিজ্ঞতা সময় নেয়, এবং এর শে 

পরা পূর্বগামী অংশকে সম্পূর্ণ করে । এর মধ্যে যেসব যোগস্থত্র রয়েছে, 

অথচ পূর্বে উপলব্ধ হয়নি, সেগুলোকে নজরে আনে । পরবতী ফল পূর্ববতী 

ফলের অর্থ প্রকাশ করে, এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতা এই অর্থ-সমন্বলিত জিনিস- 

গুলোর প্রতি একটা মানসতা বা ঝোক হষ্ট করে। এ রকমের প্রত্যেক 

ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা বা ক্রিয়াশীলতাই শিক্ষাপ্রদ, এবং সকল শিক্ষাই 

এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যে বিরাজমান । 

এখন, অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন যে সমাজগত এবং বাক্তিগতও হতে পারে, 

সেটিই শুধু দেখতে বাকা আছে। অবঠ পরের আলোচনায় একে বিশেষ 
ভাবে ধরা হবে । বিষয়টিকে সহজ করার জন্য আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে 

কতকটা এই ভাবেই কথ! বলেছি যে, যে-শিক্ষা অপরিণত লোককে তার 

সমাজ-সমষ্টির প্রেরণায় পরিপূর্ণ করে, ত। হ'ল যেন বডোদের উপযোগিতা! 

ও সঙ্গতির সমান হওয়া । এই ধারণ প্রধানত; প্রযোজা স্থিতিশীল সমাজের 

ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যে সব সমাজে হ্থপ্রতিষ্ঠিত রীতি-নাতির সংরক্ষণই মূলা 

বোধের মাপকাঠি, সেখানে । কিন্ত উন্নতিশীল সমাজের পক্ষে এ কথ 

থাটে না। তারা ছোটোদের অভিজ্ঞত। এমন ভবে গড়তে চেষ্টা করেন, 

যাতে চলিত অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করার বদলে, আরও ভালো অভ্যাস 

গঠিত হয়ে ওঠে, এবং এইভাবে ভবিষাতের সাবালক সমাজ তাদের তৎকালীন 
সমাজ থেকে উন্নততর হতে পারে। শিক্ষার সচেতন প্রয়োগ স্বারা কি 

পরিমাণে সমাজের সাক্ষাৎ অভিশাপগুলিকে দূর করা যায়, এবং কি ভাবে 

এই দোষ্থলোর আর ্যষ্টি না হয়, এবং তার জন্য যুবজনকে কি ভাবে 
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ঠিক পথে পরিচালিত করা যায়, বহুকাল থেকেই সে সম্বন্ধে মান্থষের কিছু 
কিছু খবর জানা ছিল। কিন্তু নি:সন্দেহেই বলা যায় যে, সমাজের উন্নতির 
মাধামরূপে শিক্ষার সম্ভাবা কার্ধকারিত! হৃদয়ঙ্গম কর! থেকে আমরা এখনো 

বহুদূরে, এখনো হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না যে, শিক্ষা কেবল শিশু ও যুব- 

গণের উন্নতির প্রতীকই নয়, পরন্ক ওর। যে ভবিঘ্ুৎ সমাজ গঠন করবে, 

শিক্ষ। সে সমাজের ৭ উন্নতির প্রতীক । 

সারাংশ 

শিক্ষাকে হর অতীতান্চসন্ধান পে, নয় ভবিষাপেক্ষরূপে ধারণা করা 

যায় , অর্থাৎ, হয় ভবিধ্যৎঘকে অতীতের উপযোগী করে নেওয়ার পন্থারূপে, 

নয় একটা বিকাশমান ভবিগ্যতের ক্ষেত্রে অতীতের প্রয়োগরূপে, ধারণা 

কর। যায়। প্রথমোক্ত প্রণালী তার মানদণ্ড ও নমুন। পায়, যাকিছু হ্সে 
গেছে তার মধো । মনের মধো বহুবিষয়ের উপস্থাপনের ফলে মনের যে 

আধেয় স্ষ্টি হয, যনকে তারই আধার বলে মনে করা চলে। এক্ষেত্রে 

পূর্বাগত উপস্থাপনগুলো সেই উপাদান হয়ে দাডায় যার মধ্যে পরের 

উপাদানকে স্বাঙ্গীকত করাতে হয়। অপরিণতদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার« 

উপর জোর দেওয়। অতান্থ গুরুত্বপূর্ণ-_বিশেষ করে এই জন্য যে, একে 

অর্থহীন বলে ধরে নেওয়ার একটা ঝোক দেখা যায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার 

মধ্যে বাহির থেকে দেওয়! উপাদান থাকে না; থাকে, সহজাত ক্রিয়াশীলতার 

সঙ্গে পরিবেশের পারম্পরিক ক্রিয়া! এর ফলে ক্রিয়াকলাপ ও পরিবেশ 

উভয়েরই রূপান্তর ঘটে | হারবার্টের উপস্থাপনের মাধামে গঠন তত্বের দোষ 

হল,_এই বিরামহীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্তনশীলতাকে উপেক্ষা করা। 

যে সকল তত্ব মানব ইতিহাসের কুষ্টিগত রচনা-সম্ভারের মধ্যে পাঠ্য 

বিষয় দেখতে পায়, উপরোক্ত আলোচনার মূল কথা সে সব তত্বের ক্ষেত্রেও 

প্রযোজ্য ; যে বর্তমান পরিবেশের মধ্যে লোকে কাজ করতে বাধ্য হয়, 

তাকে বাদ দিলে ইতিহাসের বিষয়-বন্ত এক রকমের প্রতিদ্বন্দী ও চিত্ত বিক্ষেপ- 

কারী পরিবেশ হয়ে দাড়ায় । বর্তমানে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের কাজ 

করতে হয়, তার তাৎপর্ধ বৃদ্ধিকল্পে যে প্রয়োগ ঘটে তার মধ্যেই এতিহাসিক 
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রচনাবলীর মূল্য বিরাজমান । এই অধায়গুলোর মধ্যে শিক্ষা! সম্বন্ধে যে 
ধারণাবলী উপস্থাপিত করা হ'ল, তার সারাংশ দেখা যাবে অভিজ্ঞতার অবিরাম 

পুনর্গঠন সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে । যে শিক্ষানীতি শিক্ষাকে মুদূর ভবিষ্যতের 
জন্য প্রস্তরতিরূপে, বহিষিকাশরূপে, বাহিক গঠনরূপে এবং অতীতকালের 

পুনরনচিত্তনকপে ধরে নেয়, আমাদের ধারণা সে মকল ধারণা থেকে পৃথক । 
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কোনে। সমাজ-মগুলীর মধ্যে যে ধরনের শিক্ষাধারা থাকতে পারে, প্রসঙ্গ- 

ক্রমে ছাডা, এ যাবৎ আমর। প্রধানতঃ সেই সম্বন্বেই বলেছি। এখন 

আমাদিকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাম্প্রদার্িক জীবনের মধো শিক্ষা যে যে ভাবে 

ক্রিয়া করে তার ভাবগত, বিষয়বস্ত্গত ও পদ্ধতিগণ্ড প্রভেদ পরিষ্কার করে 

দেখাতে হবে। যখন বলা হয় যে, শিক্ষা এমন একটা সামাজিক কুত্য, 

যা অপরিণত লোকেরা যে গোষ্ঠার অন্বর্গত, সেই গোষ্ঠার জীবনযাত্রায় অংশ 

গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তাদের নিদেশ দান ৪ বিকাশ-সাধন করে, তখন কার্যত; 

এ কথাই বলা হয় যে, কোনো গোগির চলিত জীবনযাত্রা প্রণালীর সাথে 

তাদের শিক্ষাপ্রণালীও বদলাবে । এ কথ! বিশেষ করে সত্য যে, যে সমাজ 

কেবল পরিবর্তনই করে না, পরন্ধ যাদের এমন একট। আদর্শও থাকে, যা তাদের 
উন্নতিবিধানও করবে, সে সমাজের শিক্ষার মান ও পদ্ধতি, যে সমাজ 

কেবল তাদের রাতিনীতি বঙ্গায় রাখতে চায়, তাদের থেকে ভিন্ন রকমেরই 

হবে। অতএব, আমাদের নিজেদের শিক্ষাবৃতিতে এই সাধারণ ধারণা- 

বলীকে প্রয়োগ করার জন্য, আমাদের বঙমান সামাজিক জীবনের প্রকৃতিট। 

কাছ থেকে দেখা আবশ্তক | 

১। মানবীয় সহাবস্থানের লক্ষণ। 

সমাজ, শব্দ একটা, কিন্ত তার জিনিস বহু । লোকে নানা প্রকারে এবং 

নানা উদ্দেশ্ট নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয! একজন লোক এমন বহু ও বহুবিধ মণ্ডলীর 

সম্পর্কে থাকে, যেখানে তার সঙ্গী-সাঘী একেবারেই পৃথক | অনেক ক্ষেত্রেই 

মনে হয় যে, সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের চাল-চলন ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোনো 

রকমের সাধারণত্ব নেই। প্রত্যেক বডো৷ সমাজের সংগঠনের মধ্যেই বহু 

ছোটো ছোটো দল থাকে । এর মধ্যে কেবল রাষ্ট্রীয় ভাগ-বিভাগই থাকে 

না, শ্রমশিল্পীয় এবং বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় মজ্ঘও থাকে | বিভিন্ন লক্ষা নিয়ে ভি 
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ভিন্ন রাজনীতিক দল থাকে । বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী-সম্প্রদায়, চক্রীদল, 
ছুবৃত্তের দল, যৌথ সংস্থা, অংশীদারদের দল, রক্তের টানে বাধ। গোষ্ঠী, এবং 
এই রকমের অশেষবিধ উপদল থাকে । অনেক আধুনিক রাষ্ট্রে এবং কোনো 
কোনো প্রাচীন রাষ্ট্রেও, নানা ভাষা, ধর্ম, নীতিসুত্র ও এতিহ্-সম্ধলিত বিচিত্র 
জনলমষ্টি রয়েছে । এই দিক দিয়ে দেখলে, আমাদের অনেক ছোটো 

ছোটো প্রশাসনিক একক, যেমন একট। বডে। শহর, এক পরিবেশতুক্ত এবং 

ঘন-সন্গিবিষ্ট চিন্কা ও কর্মধারা-সপ্ধলিত একটা সম্প্রদায় না হযে, বরং হয়ে দাড়ায় 

একটা! শিথিল বন্ধনে যুক্ত কতক গুলো ছোটো! ছোটে সমাজের সমষ্টি বিশেষ । 

কাজেই সমাজ, সম্প্রদায় শবাদি দ্বাথক। এসব শব্দের একটা অর্থ 
শংসনীয় বা আদর্শগত, আর একটা বণনাগত , একটা বিধানাশ্ুগ, আর 

একটা বান্তব। সমাজ দর্শনের মধো, প্রথম জাত্যাখটি প্রায় সব স্মনেই 

আর সব অর্থের উপরে থাকে । এ অথে সমাজের নিজ প্রকৃতি বশেই 

একে একটা গোট। জিনিস বলে ধরে নেওয়া হয়। এই একত্বের সঙ্গে যে 

সব গুণ থাকে, যেমন প্রশংসাষোগা সামাজিক উদ্দেশ্য ও কলাণ, জ্ঞন 

স্বার্থের প্রতি আনুগত্য, সমবেদীতার পারস্পরিকতা, সেগুলোর উপর 

জোর দেওয়া হয়। কিন্ত সমাজ শব্দের অন্থনিহিত জাত্যাথের উপর জোর 

না দিয়ে খন আমরা এর বাক্যার্থের প্রতি নজর দেই, তখন মামরা 

একত্ব দেখি না। দেখতে পা ভিন্ন ভিন্ন ভালো-মন্দ সমাজের বহুত্ব। এর 

মধ্যে থাকে দগুণায় অপরাধে অপরাধা মমন্ত্রকারাদল, বিভিন্ ব্যনসার়া সক্ঘ, 

_যারা জনসেবা ছলে জনগণ শিকার করে, বিভিন্ন রাজনৈতিকদল,_-যার। 

লুগনের স্বার্থে একতাবদ্ধ থাকে । ঘি কেউ বলেন যে এ সমস্ত সংগঠন 

সমাজ নম, কারণ এরা সমাজের মাদর্শগত ধারণার প্রদ্নোজন মেটায় না, 

সে কথার আংশিক উত্তর এই যে, সে ক্ষেত্রে সমাজের ধারণাটা এতে। 'আদশ- 

গত হয় যে, তা কোনো কাজেই লাগে না, ব।, তার সাথে বাস্তবের কোনো 
সম্পর্ক থাকে না; আর, আংশিক উত্তর এই যে, এরা অন্যান্য সমষ্টির দ্বার্থের 
যতো বিরোধীই হোক না কেন, এদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই কিছু কিছু 

প্রশংসনীয় সামাজিক গুণ আছে, যার বলে এর! একত্র থাকে । তক্ষরদেরও 
সম্দমানবোধ আছে, এবং একটা ডাকাতের দলের মধ্যেও সভ্যদের সম্পর্কে যৌথ 
স্বার্থবোধ আছে। বিভিন্ন ছুবত্তের দল ভ্রাতৃহুলভ অঙ্কভৃতি দ্বারা স্চিহ্নিত 
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এবং বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ চক্রীদল তাদের নিজেদের বিধি-নিয়মের প্রতি প্রচণ্ড 
আহুগত্য দ্বার! স্চিহ্িত। একটি পারিবারিক জাবন বাইরের লোকদের 
সম্পর্কে একলসেঁড়েমি ঈর্ষা ও সন্দেহ দ্বার৷ চিহ্নিত হতে পারে, এবং তা 
সত্বেও নিজেদের ভিতরে সহৃদয়তা ও পারস্পরিক সহায়তার আদর্শ হতে 
পারে। একট! মগুলীর যে-কোনো শিক্ষাই তার সভ্যদিকে সমাজবদ্ধ করার 
সহায়ক হয়, কিন্ত এই সমাজবদ্ধতার গণ ও মূল্য নিঙর করে মগুলীর 
অভ্যাস ও লক্ষ্যাদ্দির উপরে । 

কাজেই যে কোনো! ধরনের সমাজ-জীবনের মূল্য নির্ণয়ের জন্য একট! 
মাপকাঠির প্রয়োজন । এই মান খুজতে গিরে আমাদিকে ছুটো। চরম 
পন্থাই ত্যাগ করতে হবে । আমরা শুধু চিন্তা করে মাথার মধ্যে থেকে বার 
করে একট আদর্শ সাজ বলে কিছু দাড করাতে পারি না। যে সব সমাজ 

প্রকৃতপক্ষে চালু রয়েছে তাদের উপরে ভিত্তি করেই আমাদের ধারণ। 

সম্বন্ধে এমন একটা নিশ্চয়ত। পেতে চাই যে, তাতে করে আমাদের আদর্শ টা 

কার্ধোপযোগী হবে। কিন্ত আমরা এখনি ঘা দেখলেম তাতে বোঝা গেল 

যে, যা আদর্শ হবে, তা কেবল দৃশ্যমান লক্ষণগ্তলোর পুনরাবৃত্তি নয়। 

সমহ্যাট! হল, যে সব ধরনের সাম্প্রদায়িক জাবন আসলে বতমান রয়েছে, 

তার মধ্যে থেকে বাঞ্ছনীয় লক্ষণ বের করে নেওয়া, এবং এর ভিত্তিতে অবাঞ্ছিত 

আকৃতিগুলোর সমালোচন। করা, এবং উন্নতির পরামশ দেওয়া। এখন কথা 

এই যে,যে কোনে! একটা সামাজিক মণগুলীর মধোই, এমন কি একট। 

চোরের দলের যধোও আমরা কতকটা৷ যৌথ স্বখবোধ দেখতে পাই, এবং অন্যান্য 

মণ্ডলীর সাথে তার কিছু পরিমাণ পারস্পরিক ক্রিয়া এবং সহযোগী আদান 
প্রদানও দেখতে পাই। এই দুটি লক্ষণ থেকে আমরা আমাদের মানদণ্ড নির্ণয় 

করছি। যে সব স্বার্থে জ্ঞাতসারে অংশীদারিত্ব থাকে, তার সংখ্যার 

পরিমাণ কি, আর, তা কতো প্রকারের ? অন্যান্য প্রকারের সজ্ঘের সঙ্গে 

পারস্পরিক দেওরা-নেওয়া কতোটা স্বচ্ছন্দ ও সম্পূর্ণ । যদি একট! ছুবৃত্- 

পরায়ণ দলের ক্ষেত্রে আমরা এই ছুটো বিবেচনা প্রয়োগ করি, তাহলে দেখি 

যে, যে সব সংজ্ঞাত বন্ধন এর শাগরেদদের একত্র রাখে তার সংখ্যা অতি 

কম, এ যেন প্রায় লুষ্ঠনের যৌথ স্বার্থেই সীমাবদ্ধ; এবং এগুলো এমন 

প্রক্কতির যে, জীবনের মৃল্যবোধীয় আদান-প্রদানের সম্পর্কে দলীয় স্থার্থই 
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দলকে অন্যান্থ দল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে । কাজেই এ-রকমের একট। সমাজ 

যে শিক্ষ! দেয়, তা পক্ষপাতপূর্ণ ও বিকৃত । অন্য দিকে, যে ধরনের পারিবারিক 

জীবন আমাদের আদর্শের দৃষ্টান্তত্বরূপ, তা বিচার করলে দেখি যে, এর 
মধ্যে এমন সব বৈষদ্ধিক, বুদ্ধিগত, ও কমনীয় স্বার্থবোধ থাকে যে, তার মধ্যে 

সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে , এদের এক জনের উন্নতি অন্যদের উন্নতির 

ক্ষেত্রেও মূলাবান হয়ে দাড়ায়, অর্ধা, আনান প্রন্ানের যোগা হন; আরও 

দেখি যে, এই পরিবারটি আলাদাভাবে সম্পূর্ণ নয়, পরন্ধ বিভিন্ন বাবসায়া 

প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক প্রতিগান এবং অনুপ মগুলার 

সাথে ঘনিষ্ট যোগক্তজ্ে আবদ্ধ, আরও দেখতে পাই যে, এরা রাষ্ট্র বিধি- 

বাবস্থাতে নিয়মিত ভূমিকা নের, এবং তার প্রতিদানরূপে এই বিধিবানস্থার 

সমর্থন পায়। অল্পকথায় এ ক্ষেত্রে বহু এমন স্বাথ গাকে যা নিদ্ধে জ্ঞাতসারে 

বলা-কওয়া 9 অংশীদারী করা হয় এবং অন্যান্য প্রকারের সঙ্মঘের সাথেও 

নানাবিধ এবং স্বচ্ছন্দ যোগস্ত্র থাকে । 

(১) এই নির্ণারকের প্রথম উপাদানটি শ্বৈরাচার-শাসিত রাষ্ট্রের ক্ষেব্্ে 
প্রমোগ করাযাক। অবশ্য এ কণা সতা নয় ঘযে+ এই বাবস্থাতে শাসক এ 

শাসিতদের মধ্যে কোনো যৌথ স্বাথবোধ থাকে না । শাসকবগ শাসিতদের 

স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি কিছুটা আবেদন নিশ্চয় করনে, শাসিতদের 
কোনো কোনে ক্ষমতা নিশ্চমই কাজে লাগাবে । টেলিরাণগ্ড বলেছেন যে, 

সরকার বেয়নেট দিয়ে সব কিছুই করতে পারে, কেবল তার উপর বসতে পারে 
না। এই ব্যঙ্গোক্তি অস্থতঃপক্ষে এ কণা মেনে নেয় ষে, একতার বাধন শুধু বাধা 

করানোর ক্ষমতা নর! অবশ্তা এ কথা বলা যায় বে, থে সব ক্রিয়াকলাপের 

প্রতি আবেদন ভ্ঞানানো হয়, সেগুলো মূলত: অশোভন ও অপযানকর . 

আরও কথা এই যে, এ সরকার কেনল ভয়ের সামর্্যই ক্রিয়াশীল করে 
তুলতে পারে । এক দিক দিয়ে কাটা ঠিক । কিছ্ধ সেটি এ দিক দেখে না যে, 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ভয় থাকাটা একটা অনাঞ্চনীয় উপাদান নাও হতে পারে। 

সতর্কতা, অবহিত-দুষ্টি, বিচক্ষণতা এন ভবিষাতে ক্ষতিকর অবস্থা এড়িয়ে 

ফাবার জন্ক আগেই ভবিষ্যৎ দেখা প্রত্ততি বাঞ্চণীয় লক্ষণ যেমন ভঙ্বের 

আবেগকে ক্রিয়াশীল করার ফল, ভীরুতা এবং শোচনীয় বশ্তুতা স্বীকারও তেমনি 
তার ফল। আসল অন্রবিধা এই যে, ভয়ের আবেদন সম্পর্কহীন থাকে । 
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ভীতি এবং স্থবিশিষ্ট বোধগম্য পুরস্কারের আশা, স্থখস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি, আহ্বান 
করে অন্ত অনেক সাম্যকে অক্রিয় রাখা হয়। কিম্বা বলা যায় যে তা! অন্যান্য 

সামর্থযকে প্রভাবিত করে, কিন্তু ত। এমন ভাবে হয় যাতে ওগুলো! বিকৃত 

হয়। এ সমস্ত সামর্থা নিজ নিজ গুণে ক্রিয়া করার পরিবর্তে, কেবল 

সুখ পাবার ও যন্ণ। এডানোর বাহনে পরিণত হয়। 

এর অর্থ এই যে, এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যাপক যৌথ স্বার্বোধ থাকে না 

এবং এই সমাজ-মগুলীর সভ্যদের মধ্যে কোনে স্বচ্ছন্দ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। 

থাকে না। উদ্দীপনা ও সানা মত্যন্থ একমুখী থাকে । বেশী পরিমাণে 
যৌথ মূল্যবোধের ভন্যে সমষ্টির সকল সভ্যেরই দেওয়া ও নেওয়ার স্ৃষম 

স্থযোগ থাকতে হবে , থাকতে হবে অনেক প্রকারের অংশীদারী কাজ ও 

অভিজ্ঞতা । অন্যথায়, যে সব প্রভাব কতক লোককে মনিব হতে শেখায়, 

সেগুলি অন্যদের ভত্য করে তোলে ৷ এবং যখন নানাবিধ জীবন-অভিজ্ঞতার 

ক্চ্ছন্দ বিনিম্ বঙ্গ হয়, তখন ঢু'দলই অভিজ্ঞতার তাৎপধ হারিয়ে ফেলে । 

শধিকার-প্রাপ ও অধানতা-গ্রত্ত “শ্রণা-বিভাগ সামাজিক আন্থ-আমবণ 

প্রতিরোধ করে। এর ফলে ধে সব ছুষ্ট-প্রভাব উচ্চতর শ্রেণীকে সংক্রমণ 

করে, ত। কম বৈষয়িক, এবং কম প্রত্যক্ষ হলেও সমান বাস্তব । এদের সংস্কৃতি 
»জনহীন হয়ে পেছন ফিরে নিজেকেই নিজে গ্রাম করতে উদ্যত হয়্। 

এদের শিল্পকল। বাহাডন্বর ও কৃত্রিমতায় পরিণত হয়, সম্পদ হয়ে দীড়ায় 

(ভাগ-বিলাসের বস্ত, জ্ঞান হদে ওঠে অতিমাত্রায় বিশেষজ্ঞ, এবং আচার- 

আচরণ মানবিক না হরে, হয়ে পডে রুচিবাগীশ | 

নানাবিধ অংশীদারী স্বাথবোধ থেকে যে স্বচ্ছন্দ ও সমদর্শী আদান-প্রদানের 

»লন হয়, তার অভাবে বুদ্ধিগমা উদ্দীপনা তার ভারসামা হারায় । উদ্দী- 
পণার বৈচিত্রের অথ হল অভিনবত্ব, আর অভিনবত্থের অর্থ দাড়ায় 

চিন্তনের সম্মুখীন হওয়া । অল্প কয়েকটি নিদিষ্ট ধারায় ক্রিরাশীলতা যতোই 
সীমাবদ্ধ রাখা যায়,_অনমনীয় শ্রেণীবদ্ধতার ফলে অভিজ্ঞতার পধাপ্ত আদান- 

প্রদান ব্যাহত হয়ে যে অবস্থ! দাড়ায়,_স্বযোগহীন শ্রেণীর পক্ষে কাজকর্ম 

ততোই নিয়মে বাধা পড়তে চায়, এবং বৈষয়িক হিসাবে ভাগ্যবান শ্রেণীর 

পক্ষে কাজকর্ম ততোহ খামখেঘ়ালী, লক্ষ্যহীন ও বিস্ফোরক রূপ ধারণ করে । 

প্লেটো, জ্রীতদাসের বর্ণনায় বলেছেন যে, অন্তের কাছ থেকে উদ্দোস্ত গ্রহণ 
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করে ধখন একজনের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই সেটি ক্রীতদাসের লক্ষণ 

হয়ে দাড়ায়। এমন কি, যেখানে দাসত্ব প্রথা আইনসঙ্গত নয়, সেখানেও 

এই অবস্থা রয়েছে । যেখানেই লোকেরা সমাজ-সেবা সংক্রান্ত কাজকর্মে 

নিযুক্ত, কিন্তু কেন যে এ সব কাজ করেছে তা বোঝে না, বা তার মধ্য 

কোনে! ব্যক্তিগত স্বারবোধ থাকে না, সেখানেই এই অবস্থা ঘটে থাকে । 

কাজকর্মের বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়। যে 

বিজ্ঞান ক্রিয়া-প্রণালীতে কর্মকুশলতা আনে তাকে পেশী চালনার মধো 

সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্থীর্ণ দৃষ্টি। বিজ্ঞানের প্রধান স্ত্রযোগ হল, একজনের 

সঙ্গে তার কাজের, এবং এর মধো মার যারা অংশ নেয় তাদের, সম্পর্ক 

আবিষ্কার করা,._-সেই সম্পর্ক মাবিষ্কার করা, যাতে একজনে ঘা করছে 

তাতে তার বৃদ্ধিগম্য স্বার্থ নিধুক্ত হয়। উৎপাদনের কর্মকুশলতা৷ 'অনেক 

ক্ষেত্রেই শ্রমের বিভাজন দাবী করে । কিন্ধ শ্রমিকরা যে কাজ করছে তার 

মধো যদি তারা কাজের “কৌশলগত, মেধাগত ও সমাজগত সম্পর্ক না দেখতে 

পাদ, এবং এর উপলব্ধি “য প্রেষন: যোগায় তাকে বাদ দিয়েই কাজে 

নিঘুক্ত থাকে, তা হলে এ শ্রমবিভাগ একটা যাস্সিক নিতাকর্ম-পদ্ধতি বা ক্বটনে 
পরিণত হর । ধারা শ্রমশিল্প নিরন্ত্রণ করেন, অর্থাৎ ধারা এর লক্ষা স্থির করেন, 

তারা একমুখী চিন্তা দিয়েই উদ্দীপিত হন ' তার প্রমাণ এই যে, তারা অরমের 

কর্মকুশলতা ও বিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা গুলিকে একটা মবিমিশ নাহিক কারিগরি 

পরিণতিতে পর্ধবসিত করবার জন্য উন্ুখ ইয়ে ওঠেন। তাদের মধ্যে 

সর্বোতোমুখী এবং হনম সামাজিক স্বার্থবোধের ভাব হেতু, শ্রমশিল্পে মানবিক 

উপানান ও সম্পকের প্রত্িত তাদের মনোযোগ যথেষ্ট পরিমাণে উদ্দীপিত হয় 

না। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি কারিগরি উৎপাদন এ বিক্রয়ের বাজার সংক্রান্ত 

বিনয়ের যধোই সঙ্কৃচিত থাকে ৷ নিঃসন্দেহে, এই সব সন্ধীর্ণ দিকেও অতাস্ 

সুক্ষ ও তীক্ষ বুদ্ধির বিকাশ হতে পারে। কিন্ত ত। সবেও একে গুরুত্বপূর্ণ 
সামাজিক উপাদান হিসেবে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ দাঢার়, মনের শূন্যতা 
এবং প্রক্ষোভগত জীবনের অগ্গরূপ বিরুতি। 

(২) এই দৃষ্টান্ত (যার তাৎ্পর্ধ, পারস্পরিক স্বার্থবোধহীন সকল সমট্টির 
ক্ষেত্রেই বিস্তৃত ) আমাদিকে হ্িতীয় কথায় টেনে আনে । কোনে! দুর্বত্ের 
দল বা একটা চক্রীদলের বিচ্ছিন্নতা] ও সংশ্রবহীনতা, তার সমাজ-বিরোধী 
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ভাবকে স্পষ্ট আকার দেয়। কিন্তু যেখানেই কোনে মগুলীর এমন পনিজন্ব” 
স্বার্থ থাকে, যেটি একে অন্যান্য মণ্ডলীর সঙ্গে পূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে 

বিচ্ছিম্ন রাখে, এবং প্রশস্ততর সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে পুনর্গঠন ও অগ্র- 

গতির পরিবঙ্ে যদি মণ্ডলীর যা মাছে তা রক্ষা করাতেই এর সর্বব্যাপী 
উদ্দেশ্য দেখা যার, তা হলে সেখানেই এই ভাব দেখা যাবে । জাতিপুঞজের 

পারম্পরিক বিচ্ছিন্নতা এই ভাবই চিহ্নিত করে। যে সব পরিবার তাদের 

গাহস্থা সংশ্রব এমন ভাবে নিঃসঙ্গ রাখে যে, বৃহত্তর জীবনের সাথে যেন 
তাদের কোনে। সংশ্রবই নাই, তারাও এইরূপ । আবার যে সব স্কুল পারি- 

বারিক ও সাম্প্রদারিক স্থার্থাদি থেকে পৃথক থান তারাও এই ভাবে 
চিহ্নিত হর, যেমন চিহ্নিত হম্ব ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে 

পার্থকা | সার কথা এই যে, বিচ্ছিন্ন অবস্থা জীবনের অনমনীয়তা ও নিয়ম 

বাধা প্রাতিগ্ানিকতার দিকে নিনে যায়, নিয়ে যায় স্থিতিশীল ও স্বার্থপর 

শ[দর্শের দিকে । মাদিম উপজাতিরা যে “বিজাতীন্” ও “বৈরীকে” সমার্থক 

ধরে নেয়, তা কিছু আকম্মিক নয়। তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে অতীত 
রীতি-নীতির প্রতি অনমনীর আহ্গত্যের সঙ্গে একাত্ম করেছে । এই ভিত্তির 

বশে অন্যান্তের সঙ্গে আদান-প্রদান করাকে ভযম্ম করাই যুক্তি-সঙ্গত, কারণ 

এ রকমের যোগাযোগ তাদের মাচার-অন্ুষ্ঠান গুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে । 

তাতে নিশ্চিতরূপেই পুনর্গঠনের দরকার হবে। এটা জানা কথা যে, সতর্ক 

ও পরিবর্ধনশীল মানসিক জীবন, ভৌত পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগের বর্ধন- 

শীল পাল্লার উপরে নির্র করে । কিন্তু এই মূল নিয়ম যে আরও বেশী 
তাৎপধপূণভাবে সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজা আমরা যেন তা 

উপেক্ষা করতে চাই। যে সমস্ত উপকরণ, পূর্বের স্ুস্পষ্টরূপে বিভাজিত 

বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মদের দূরত্ব দূর করার উপক্রম করেছে, মানব- 

ইতিহাসের প্রতোক সম্প্রসারণশীল যুগই সেই সব উপকরণের প্রক্রিয়ার 
সমকালীন হমেছে। এমন কি, যুদ্ধের উপকারিতার যেটুকু প্রমাণ সাপেক্ষ 

ধারণ পাওয়! যায়, তাও এই সত্য থেকেই উদ্ভূত যে, আন্তর্জাতিক 

সংঘর্ষ অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যোগাযোগ বলবৎ করে এবং 

এই আকন্মিতার ফলে পরম্পরের কাছ থেকে শেখবার স্থযোগ দেল, এবং 

এই সুত্রে তাদের দিগন্তও প্রসারিত করে দেয়। পষটন এবং আথিক ও 
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বাণিজাক তৎপরতা, বর্তমানক।লে বাহিক প্রতিবন্ধকগ্রলোকে ভেঙ্গে দেবার 

জন্য অনেক দূর এগিয়েছে ; এবং বিভিন্ন সমাজ ও শ্রেণীর মধ্যে নিকটতর 
ও অধিকতর প্রতাক্ষ পারম্পরিক সংযোগ ঘটিয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, 
যা বাকী রয়েছে তা হল স্থানের এই ভৌতিক বিলোপ প্রার্থির ফলে যে 
বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত তাৎপর্য দেখা দিয়েছে, তাকে আয়ত্বে আনা । 

২। গণতান্ত্রিক আদর্শ 

আমাদের নির্ণায়ৰের এই দুর্টটি উপাদানই গণতন্ত্রের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ 
করে। এর প্রথম উপাদান কেবল অধিকতর সংখাক ও অধিকতর বিভিন্ন 

প্রকারের যৌথ অংশীদারী স্থার্থই জ্ঞাপন করে না, পরন্ত সামাজিক 

নিয়ন্ত্রণের উপাদ্রানরূপে পারস্পরিক স্বার্থবোধের স্বীকৃতির উপরেও অধিকতর 

আস্থা! জ্ঞাপন করে । এর দ্বিতীয় উপাদান কেবল বিভিন্ন সামাজিক সমষ্টির 

(যারা এক সময়ে থা সম্ভব ইচ্ছামত পথক ছিল ) অধিকতর ্বচ্ছন্দ ক্রিয়া 

প্রতিক্রিয়াই জ্ঞাপন করে ন।, পরম্ সামাজিক অভ্যাসের পরিবতনও জ্ঞাপন 

করে,__অর্থাৎ নানাবিধ আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে সকল নতুন পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয়, সেগুলোর সম্মুখীন হয়ে অভ্যাসের অবিরাম 'এবং উত্তরোত্তর 

সমন্বয় বিধানও জ্ঞাপন করে । গণতান্থিক রূপে গঠিত সমাজের বিশিষ্ট 

গুণ বলতে বা কিছু বোঝায় এই ঢটি যথার্থভাবে তারই লক্ষণ । 
শিক্ষার দিক থেকে আমরা প্রথমে দেখি যে, যে জাতীয় সামাজিক জীবনের 

উপলব্ধির মধ্য পারস্পরিক স্বার্থবোধ পরিব্যাপ্ত থাকে, এবং যেখানেই অগ্রগতি 

বা পুনঃ-সমন্বয় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়, সেখানেই সেটি একটা গণ- 
তান্ত্রিক সমাজকে সুচিন্তিত ও স্থব্যবস্থিত শিক্ষা বাবস্থাতে অধিকতর আগ্রহ- 

শীল করে। অন্য ধরনের সমাজে এই জাতীয় মনোভাব থাকার কোনো 

কারণ থাকে না। শিক্ষার প্রতি গণতন্ত্রের অঙ্গুরক্তি স্ববিদিত। এর অগভীর 

ব্যাখ্যা এই যে, যারা নির্বাচন করে এবং ধারা শাসকবর্গকে যেনে চলে, 

তারা যদি শিক্ষিত না হয়, তা হলে, জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার 

সফলকাম হতে পারে না। যে হেতু গণতান্ত্রিক সমাজ বাইরের কর্তৃত 
মেনে নেওয়ার নীতি প্রত্যাধ্যান করে, সে জন্ত একে স্বত:স্ফুর্ত মানসতা ও 
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্বার্থবোধের মধ্যেই বিকল্প ব্যবস্থা দেখতে হয়, এবং কেবল শিক্ষা ছারাই 
এই ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এর একট! গভীর ব্যাখ্যাও রয়েছে । গণতন্ত্র 

মাত্র একটা প্রশীসনিক ব্যবস্থাই নয়, সেটি তার থেকে আরও বেশী কিছু 
গ্োতিত করে। প্রধানতঃ, গণতন্ত্র হ'ল এক রকমের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রা, 
ও সংযুক্ত আদান-প্রদানমূলক অভিজ্ঞতা । যে ক্ষেত্রে মানুষেরা এক অভিন্ন 

স্বার্থের অংশীদারী, অতএব যাদের প্রত্যেককে তার নিজের কাজকে অন্ঠান্তের 
কাজের সম্পর্কে দেখতে হয়, এবং নিজের কাজকে অর্থপূর্ণ ও নির্দেশযুক্ত 
করবার জন্য অন্যান্টের কাজকর্ম বিবেচনা করতে হয়, সে স্যানে তাদের 

বিস্তৃতির অর্থ দাঁড়ায় শ্রেণী, উপজাতি ও জাত্য় অঞ্চল সম্বলিত প্র্তি- 

বৃন্ধকগুলি ভেঙ্গে যাওয়!। কারণ এই সব প্রতিবন্ধক তাদিকে তাদের কাজ- 

কর্মের পরিপূর্ণ ও সার্থক উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত রেখেছিল । এই অধিকতর 

সংখ্যা এবং অধিকতর প্রকারের সংযোগ, অধিকতর বিচিত্র উদ্দীপক জ্ঞাপন 

করে, এবং ব্যক্তিকেও এসব উদ্দীপকের প্রতি সাড়৷ দিতে হয় ; কাজেই 

এ সমস্ত সংযোগ ব্যক্তির কাজের বৈচিত্র্য-মূলা বৃদ্ধি করে। কাজের উদ্দীপক 

যতো! দিন আংশিক থাকে, ততো দিন কতক কতক কর্মশক্তি নিরুদ্ধ থাকে ; 

অন্যদিকে, এ সমস্ত সংযোগ সেই সব কর্মশক্তিকে মুক্ত করে । কিন্তু ষে 
মণ্ডলী আলাদা হয়ে থেকে বনু স্বার্থ রুদ্ধ করে রাখে, তাদের কাজের 

উদ্দীপনা আংশিক হয়েই থেকে যায়। 
অংশীদারী সংশ্রিষ্টতার ক্ষেত্রে বিসৃতিলাভ এবং ব্যক্তিগত সামর্ধের 

অধিকতর বিচিত্রতার মুক্তিই হল গণতন্ত্রের বিশিষ্ট গুণ। কিন্তু এই গুণাঁ- 

বলী অবশ্ঠই গভীর বিবেচনা! ও সংজ্ঞীত প্রচেষ্টার ফল নয়। পক্ষাস্তরে, 

প্রাকৃতিক শক্তির উপরে বিজ্ঞানের শাসনের ফলে যে সমন্ত উৎপাদন প্রণালী, 

ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন, প্রবাস ও পারস্পরিক যোগাযোগের বিকাশ হয়েছে, 

তার ফলেই এ সব গুণ স্ট্ি হয়েছে। কিন্ত এক দিকে অধিকতর ব্যক্তি- 

তা লাভ, অন্ত দিকে বৃহত্তর গণ-স্বার্থবোধের পত্তন হওয়ার পরে, এগুলোকে 
বজায় রাখা ও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারটি, একটা স্থবিবেচিত প্রচেষ্টার 
বিষয় হয়ে দ্লাড়ায়। সহজেই বোঝা যায় যে, কোনো সমাজের পক্ষে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে স্তরায়িত হওয়া মারাত্বক। অতএব সমাজকে অবস্থাই 

দেখতে হবে যে, বুদ্ধিগত সুযোগ-সুবিধাগুলে। যেন স্ষম এবং সহজ শর্তে 
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সকলের কাছেই সহজপ্রাপ্য হয়। যে সমাজ শ্রেণীতে শ্রেণীতে চিহিত, 
সে সমাজ শাসক শ্রেণীর শিক্ষার উপরেই বিশেষ করে মনোযোগ দেয়। 
যে সমাজ সচল, যে সমাজে এক স্থানের পরিবর্তন অন্য স্থানে ছড়িয়ে 
পড়ার বনু প্রণালী থাকে, সে সমাজকে অবশ্তই দেখতে হবে যে, এর 

সভ্যেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অভিযোজনাতে শিক্ষিত হচ্ছে । অন্যথায়, 

ধে সকল পরিবর্তনের মধো তীর! পড়বে, এবং যার তাত্পর্য ও যোগস্থত্রাদি 

তারা বুঝবে না, তাতে তারা অভিভূত হয়ে পড়বে । এর পরিণাম 

হবে, একটা হট্টগোল, যার ফলে বহু লোকের অন্ধ ও হুকুমে পরিচালিত 

ক্রিয়া-কলাপের ফল, মাত্র পল্প কয়েক জনেই আত্মসাৎ করবে। 

৩। প্র্যাটোবাদী শিক্ষা-দর্শন 

শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ধারণাবলীর বিভিন্ন অন্সিদ্ধান্ত আমরা পরবর্তা 

অধ্যায়গুলোতে পরিষ্কার করে বর্ণনা করব। এই অধ্যায়ের বাকী অংশে 

আমরা সেই সব শিক্ষাতত্ব বিবেচনা করব যেগুলো! তিনটি যুগাংশে বিকাশ 
লাভ করেছিল, এবং যে সময়ে শিক্ষার সামাজিক গুরুত্ব বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত 

হয়েছিল। প্রথমে বিবেচনা করব, প্রেটোর শিক্ষাতত্ব। যখন প্রত্যেক 

ব্যক্তিই তার স্বাভাবিক উপযোগিতা অন্্যায়ী এমন ভাবে কাঁজ করে 

যায় ঘে, তার ফলে সে অন্তান্তের কাজেয় সহায়ক হতে পারে (বা 

সে যে সমষ্টির অন্তর্গত সেই সম্টিকে অংশদান করতে পারে, ) সমাজ 
তখনই স্ুদুঢ়রূপে সংগঠিত হয় । এ কথা প্লেটো যেমন পরিষ্কার করে বলেছেন, 
আর কেউ তেমন করে বলেন নি। তিনি আরও বলেছেন যে, শিক্ষার 

কাজ হ'ল এ সকল উপযোগিতাকে আবিষ্কার করা, এবং সামাজিক ব্যবহার- 

কলে সেগুলোকে ক্রমাগত হশিক্ষিতকরা। এ পর্যস্ত যা বলা হয়েছে, তা 

প্রেটো জ্ঞাতসারে পৃথিবীকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার থেকেই নেওয়া 

হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত পারিপারশ্থিক অবস্থাকে তিনি বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত 

করতে পারেননি, তাদের চাপে পডে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি এই ধারণা- 
বলীকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধা হয়েছিলেন। একজন লোকের, বা, এক 

সমাজ-সমটির ক্রিয়াকলাপ যে অগণিত রূপ ধারণ করতে পারে, সে সগ্বন্ধে 
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প্লেটার কোনো ধারণা! ছিল না; এবং এর ফলে, তীর দৃষ্টি, বিভিন্ন সামর্থ 
ও সামাজিক ব্যবস্থার মাত্র কয়েকটি সীমিত “শ্রেণীর” মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 

প্লেটোর প্রারস্তিক স্থত্র এই যে, সমাজের সংগঠন শেষ পর্যস্ত নির্ভর করে 

অস্তিত্বের উদ্দেশ্ত সম্বলিত জ্ঞানের উপরে । যদি আমরা অস্তিত্বের উদ্দেশ্ঠ 

না জানি, তা হলে আমরা আকম্মিকতা৷ ও খামখেয়ালীপনার দয়ার উপরে নির্ভর 

করে থাকব । আমরা যদি সর্বশেষ উদ্দেশ্ঠ, মঙ্গলকে, না জানি তা হলে কোন্ 

কোন্ সম্ভাব্যতা বাড়াতে হবে, কিরূপ সামাজিক ব্যবস্থাই বা আনতে হবে, 
যুক্তিসঙ্গতরূপে তাধার্য করার কোনো নির্ণার়ক থাকবে না। ব্যক্তিগত ও 

সামাজিক সংগঠন, উভদ্বের লক্ষণরূপে ক্রিয়া-কলাস্ছের যথাযথ সীম! ও বণ্টন 

সম্বন্ধেও_যাকে তিনি ন্যায়-বিচার বলেন-_-আযাদের কোনো ধারণা থাকবে 

না। কিন্ত কি করে চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী মলের জ্ঞান লাভ করা যায়? এই 

প্রশ্থের মীমাংসা করতে গিয়ে আমরা আপাতদৃষ্টিতে এই অলজ্ঘনীয় 

প্রতিবদ্ধকের সন্মুখীন হই যে, একটা স্থবিচারপূর্ণ ও স্থসমন্থিত সামাজিক ব্যবস্থা 

ছাডা এই জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। অন্যান্ত সকল অবস্থাতেই মিথ্যা মূল্যায়ন ও 
মিথ্যা পটভূমিক1 দ্বার! মন বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়। একটা অব্যবস্থিত ও 
দলীয় স্বার্থপুষ্ট সমাজ অনেক বিভিন্ন আদর্শ ও মানদণ্ড তুলে ধরে । এই অবস্থায় 
ব্যক্তির পক্ষে মনের সামগ্তশ্ত লাভ করা অসম্ভব। কেবল সম্পূর্ণ পুর্ণত্ই 
সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং-সামগ্তস্তপূর্ণ। যে সমাজ তার কোনো! উপাদানের যুক্তিসঙ্গত 
বা আনুপাতিক দাবী গণ্য না করেই অন্য উপাদানের প্রাধান্যের উপর নির্ভর 

করে, সে সমাজ অনিবার্ধরূপে চিন্তাশক্তিকে বিপথে পরিচালিত করে। এ 

রকমের সমাজ কোনো কোনো জিনিসের উপর অতিরিক্ত মুল্য দেয় এবং 

কোনো কোনো বিষয়কে তুচ্ছ করে; এবং এমন এক মনের স্থষ্টি করে, যার 

আপাতপ্রতীয়মান একত্ব কষ্ট-কল্পিত ও বিকৃত । শেষ পর্যস্ত দেখা যায় যে, 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি ও ন্যায়-নিয়ম যে সব নমুনা যোগায় তা দিয়েই 
শিক্ষা চলতে থাকে । কিন্তু কেবল একটা ম্ায়পরায়ণ রাষ্ট্রে এগুলো এমন 

অবস্থায় থাকে যে ত1 দিয়ে নিতভূল শিক্ষ। চলতে পারে । আর ধার! নিভূলি- 

ভাবে শিক্ষিত মনের অধিকারী, একমাত্র তারাই শেষ উদ্দেশে হৃদয়জম 

করতে এবং বিষয়া্দির মৃূলতত্ব বিন্যাস করতে পারবেন। মনে হয় আমরা 
যেন একট! নিরাশার চক্রে পড়েছি। যাই হোক, প্লেটো সে চক্র থেকে 
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বেরিয়ে আসবার একটা পথের সন্ধান দিলেন। অল্প কম্সেকজন লোক, দার্শ- 

নিক বাঁ জ্ঞানান্থয়াগী বা সত্যাঙ্ছরাগী লোক, অধায়ন দ্বার] অস্তত:পক্ষে সত্য 

অস্তিত্বের যথাযথ নমুনার একটা পরিলেখ শিখে নিতে পারেন। যদি একজন 

ক্ষমতাশালী শাসক এই সব নমুনা অগ্কসারে রাষ্ট্রগঠন করেন, তাহলে এর 
বিধি-নিয়ম সংরক্ষিত হতে পারে । তখন এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া ঘেতে 

পারে, যে শিক্ষা, লোক বাছাই করবে, যা কিছু ভালো তা আবিদ্দার 

করবে এবং এমন একট! পন্ধতি যোগাবে যে, ত। দিদ্ে প্রতোকের উপরেই 

তার প্রকৃতির উপযোগিতা অনুযায়ী জীবনের এক একটা কাজ ন্স্ত 

করা যায়। প্রত্যেকেই স্টার নিজের অংশ করে যাবে এবং কখনও নিদেশ 

লঙ্ঘন করবে না। এই ভাবে পূর্ণ সমষ্টির শঙ্ঘলা ও একত্ব বজায় রাখা হবে । 
এক দিকে সামাজিক ব্যবস্থাদির শিক্ষামূলক তাৎপর্য, অন্য দ্রিকে যুবকদের 

শিক্ষিত করার উপায়ের উপরে এ সব ব্যবস্থার নিঠরশীলতা, এ ছুটি জিনিস 

প্রেটোর শিক্ষা দর্শনে যে স্বীকৃতি পেয়েছে অগা কোনো দার্শনিক শিক্ষা 
প্রকল্পের মধ্যে তার থেকে “বশী পর্যাপ স্বীকৃতি বের করা অসম্ভব। বাক্তিগত 

সাম্যের আবিষ্কার ও বিকাশ-সাধন এবং এ সামর্যের সুশিক্ষণ এমন ভাবে 

হবে যে, তা অন্য সকলের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে- শিক্ষার 

এই করণীর বিষয় সম্বন্ধে এর থেকে গভীরতর অর্থ খুজে পাওয়া অসম্ভব । 
তথাপি, যে সমাজের মধ্যে এই তত্বের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা এতো, 

অ-গণতান্ত্রিক ছিল যে, প্লেটো সমস্যাটার শর্তাদি পরিষ্কার দেখতে পাওয়া 

সত্বেও, এর মীমাংসা করে উঠতে পারেন নি। 

যদিও তিনি জোর দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, বংশ, সম্পদ ও রীতিগত 

পদমর্ধাদ! দ্বারা সমাজে ব্যক্তির স্থান নিরূপণ করা উচিত নয়, পরন্ত শিক্ষাধীন 

অবস্থায় তার নিজন্ব যে প্ররূৃতি আবিষ্কৃত হয়, তা দিয়েই তার স্থান নির্ণয় 

কর! উচিত, তবুও বাক্তির অনন্যসাধারণতা সম্বন্ধে তার কোনো উপলব্ধি 

ছিল না। তার মতে, প্রকৃতি অনুসারে মানুষের! শ্রেণীতে শ্রেণীতে পড়ে, 

এবং তাও খুব অল্প কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে 
পরীক্ষা ও বাছাই করা কেবল এটাই পরিস্ফুট করবে যে, একজন লোক তিন 
শ্রেণীর কোন শ্রেণীতে পড়ে। কিন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তার একটা 
নিজস্ব শ্রেণী গঠন করে, এ কথার স্বীকৃতি ন| থাকার দরুন, বিভিন্ন ব্যক্তি 
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যে অসংখ্য রকমের বিচিত্ররূপে ক্রিয়াশীল প্রবণতার, এবং এদের সংমিশ্রণের 

আধার হতে পারে, সে কথার স্বীকৃতি সেখানে মেলেনি । ব্যক্তির গঠনে 
মধ্যে মাত্র তিন প্রকারের ধী-শক্তি বা ক্ষমতা থাকে । এ অবস্থায় প্রত্যেক 

শ্রেণীর ক্ষেত্রেই শিক্ষা অতি শীঘ্ই একটা অচল সীমায় পৌঁছাবে; কারণ 
কেবল বিচিত্রতাই পরিবর্তন ও প্রগতি ঘটায় । 

কোনো কোনো লোকের মধ্যে ক্ষুধা স্বভাবত:ই প্রবল ; এদের শ্রমিক 

ও বণিক শ্রেণীতৃক্ত কর! হয়। এই শ্রেণী, লোকের অভাব প্রকাশ করে, 

এবং অভাব পুরণ করে । শিক্ষাকালে অন্যান্যের৯দেখায় যে, ক্ষুধার বাইরেও 
তাদের একটা উদার বহির্মুখী, ও দুর্ঘমশীয় সাহসিক মানসতা আছে। এয়া 
রাষ্ট্রের নাগরিক প্রজা! হয়। এর! যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার কাজ 

করে, শাস্তির সময় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক তত্বাবধান করে। কিন্তু যে বিচার- 

বুদ্ধি হল সাবিক বিষন্ন উপলব্ধি করার সামর্থ্য, তার অভাব, এদের সীম! বেঁধে 

দেয়। যাদের এই সামর্থ্য থাকে, তারা সর্বোচ্চ শিক্ষা পাওয়ার যোগ্য । 

সময়ে, এরাই রাষ্ট্রবিধায়ক হয়। কারণ বিধানই হল সেই সাধিক বিষ, 
যার দ্বারা অভিজ্ঞতার সব কিছু খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই এ কথা 
সত্য নয় যে, কোনো! সন্কল্প বশত: প্রেটে। ব্যক্তিকে সামাজিক সমগ্রতার অধীনস্থ 
করেছিলেন। কিন্ধু এ কথ! সত্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অনন্যসাধারণতার,__ 

অন্যান্যের সঙ্গে তার আহ্থপাতিক অসমতার,_-উপলব্ধির অভাব হেতু, 

এবং সমাজ যে পরিবতনশীল হয়েও অভঙ্গুর হতে পারে তা না বোঝবার 

দরুন, প্রেটোর সীমিত-ক্ষমতা ও সীমিত-শ্রেণী সম্বলিত মতবাদের মোট 

ফল দাড়াল, ব্যক্তিত্বের অধীনত । 

প্রেটোর দৃঢ়-প্রত্যয় ছিল যে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি, ষে সমস্ত কাজে তার 

স্বাভাবিক ধূতি আছে, তাতে নিয়োজিত থাকে, তখনই সে স্থখী হয়, 

এবং সমাজও তখনই স্থসংগঠিত থাকে । আবার শিক্ষার মুখ্য কর্মভাগ্ন 

হল এর অধিকারীর কাছে শিক্ষার সাজ-সরগ্রাম তুলে ধরা এবং এর কার্ধকারী 
প্রয়োগের জন্ঠ তাকে সুশিক্ষিত করা | প্লেটোর এই বিশ্বাম বা মতবাদকে বোধ 

হয় আর উন্নত কর। যায় না__অর্থাৎ এটাই একটা চরম উক্তি । কিন্তু জানের 

অগ্রগতি থেকে আমরা জেনেছি যে, ব্যক্কিসমৃহকে এবং তাদের মৌলিক 
ক্ষমতাবলীকে এক এক জোট -বেঁধে বিশেষভাবে-চিহ্নিত, মাত্র কয়েকটি 
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শ্রেণীতে ভাগ করা একটা অসার প্রস্তাব। তাঁ-ছাড়। এটিও জানা গেছে 

যে, মৌলিক সামর্থা অনির্দিষ্টরপে বহুসংখ্যক এবং পরিবর্তনশীল। এই 
সত্যেরই ও-পিঠ হল এই যে, সমাজ যে মাত্রায় গণতান্ত্রিক হতে থাকে, 

সামাজিক সংগঠনও সেই মাত্রাতেই প্রতি জনের স্থবিশিষ্ট ও পরিবর্তনশীল 

গুণাবলীর সদ্বাবহার করতে থাকে । শ্রেণীবিভাগ দ্বারা সেগুলোর স্তর- 

বিন্তাম করা যায় না । তার শিক্ষা দর্শন বৈপ্রবিক হলেও সেটি অচল আদর্শের 

শৃঙ্খলেও কিছু কম বীধা ছিল না। তার মতে পরিবর্তন বা রূপান্তর একটা 

বেহিসাবী অস্থিরতার সান্ষ্ম দেয়; বাস্তব সত্য অপরিবর্তনীয়। কাজেই এক 

দিকে তিনি সমাজের তৎকালীন অবস্থার আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন, অন্ত 

দিকে তার লক্ষ্য ছিল এমন একটা রাষ্ট্র গঠন করা যার মধ্যে পরবর্তীকালেও 

পরিবর্তনের কোনো স্থান থাকবে না। জীবনের সর্বশেষ উদ্দেশ্যের, অনডতার, 

দিকে লক্ষ্য রেখে যদি রাষ্ট্রগঠন কর! হয়, তা৷ হলে সামান্য খুঁটিনাটি পরিবর্তনও 

চলবে না। যদিও এ সব পরিবর্তনের কোনে মৌলিক গুরুত্ব নাও থাকতে 

পারে, তবুও যদি তা করতে দেওয়া হয়, তাহলে তা মানবের মনকে পরি- 
বর্তনের ধারণায় অভ্যন্ত করবে, এবং তাঁর ফল হবে সব কিছুরই ভাঙ্গন 
ও নৈরাজ্য । তার দর্শনের ভাঙ্গন এই তগ্যের মধ্যেই স্পষ্টভাবে দেখা 

যায় যে, তিনি শিক্ষার ক্রমিক উন্নতিবিধান দ্বার এমন কোনো উচ্চতর 

সমাজ গঠনে বিশ্বাসী ছিলেন না, যা পরে আরও উন্নতিবিধান করবে এবং 

অনির্দিষ্টকাল এই ভাবেই চলতে থাকবে । (তার মতে) আদর্শ রাষ্ট্র 

না আস! পর্যস্ত নির্ভুল শিক্ষাধারা চলতে পারে না, এবং তারপর থেকে 

শিক্ষা কেবল এ রাষ্ট্রের সংরক্ষণের কাজেই নিযুক্ত থাকবে । এ রাষ্ট্রে 

অস্তিত্বের জন্য তিনি কোনো শুভ দৈব-ঘটনার প্রতি আস্থা রেখেছিলেন, 

যার ফলে দার্শনিক প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকার সহাবস্থান 

করবে। 

৪। অগ্টাদশ শতকের ব্যক্তিবাদী আদর্শ 

অষ্টাদশ শতকের দর্শনে আমর! নিজেদের দেখি একটি অতি বিভিন্ন 

ধাকসণাচক্রে | “বিশ্বগ্রকতি" - তখনও উপস্থিত সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থী । 
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প্লেটো, রশোর উপরে এক মহান প্রভাব খাটিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ব- 

প্রকৃতির কম্বর এখন ব্যক্তিগত মেধার বিচিত্রতা, এবং ব্যক্তিতার সর্ব রকম 

বিচিত্রতার স্বচ্ছন্দ বিকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে। বিশ্বপ্রকৃতি 

অস্যায়ী শিক্ষা, এখন শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলার লক্ষ্যবস্ত ও পদ্ধতি যোগায়। 

অধিকন্ত' কোনো কোনো চরম ক্ষেত্রে, সহজাত বা মৌলিক গুণাবলীকে, 
অসামাজিক, এমন কি, সমাজ-বিরোধী বলেও ধারণা করা হয়। সামাজিক 

ব্যবস্থাদিকে শুধু বাহক সুবিধার উপায় বলে বিবেচনা কর! হয়, যার সথযোগ 

নিয়ে এ সব অসামাজিক লোকেরা তাদের নিজেদের জন্যে বেশী পরিমাণে 

ব্যক্তিগত সখ লাভ করতে পারে । ৬ 

তা সত্বেও, এ সব কথা এ আন্দোলনের আসল তাৎপর্য সম্বন্ধে অপর্ধাপ্ত 

ধারণাই বহন করে। প্রকৃতপক্ষে এর মুখ্য স্বার্থ ছিল প্রগতি এবং সামাজিক 

প্রগতির ক্ষেত্রে। আপাতদৃষ্টিতে সমাজবিরোধী হলেও, এই দর্শন এক অধিক- 
তর প্রশত্ত ও মুক্ত সমাজ স্থাপনের দিকে, _বিশ্ব-নীগরিকতার দিকে, গতিশক্কি 

যোগানোর একটা ব্বচ্ছ মুখোশ পরে ছিল। এর সদর্থক আদর্শ ছিল মানবত|। 

রাষ্ট্রের সদস্যতা থেকে পৃথকভাবে, মানবতার সদস্যতায় মানুষের সামর্থ্য মুক্ত 

হবে; উপস্থিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রের শাসকবর্গের নানাবিধ প্রয়োজন ও 

স্বার্থপর উদ্দেশ্ঠ মেটাতে গিয়ে মানুষের ক্ষমতাবলী ব্যাহত ও বিকৃত হয়। 

চরম ব্যক্তিতাবাদ, মানুষের অনির্দিষ্ট পৃর্ণতালাভ করার যোগ্যত1 এবং 

মানব জাতির মতোই বিস্তীর্ণ পাল্লার এক সমাজ ব্যবস্থা সম্বলিত আদর্শের 

প্রতিরূপ, ব৷ গ-পিঠ মাত্র । অধীনতামুক্ত ব্যক্তি, এক ব্যাপক ও প্রগতিশীল 

সমাজের অবয়ব ও সঙ্ঘটক হয়ে উঠবে। 

এই শুভ-বার্তার অগ্রদূতগণ নিজেরা যে সামাজিক রাজত্বে বাস করতেন, 

তার দোষ-ক্রটির বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তারা ভেবে- 
ছিলেন যে, মানুষের স্বাধীন ক্ষমতার উপরে বাধা-নিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার 

ফলেই এই সব পাপ বাস! বেধেছে । এ ধরনের সীমা নির্দেশ মানুষকে যেমন 

বিকৃত করে, তেমনই কলুধষিতও করে। যে বিশিষ্ট শ্রেণীর উপর অতীত 

সামন্ত-তন্ত্র ক্ষমতা অর্পণ করেছিল, সেই শ্রেণীর একচেটিয়া স্থবিধাকল্পলে যে 

সমস্ত বাধা-নিষেধ কাজ করত, তার থেকে মুক্তিলাভের প্রতি উত্তেজনাপু* 

অনুরক্তি, বিশ্বপ্রকৃতির আরাধনামূলক নুত্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল। “বিশ্ব 
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প্রকৃতিকে” পুরাপুরি দোল! দেওয়ার অর্থ ছিল একটা কৃত্রিম, কলুষ ও অসম 
সমাজ ব্যবস্থাকে নতুন ও উচ্চতর মানবিকতার রাজ্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত 
করা। আদর্শ, ও কার্ধকরী-শক্তি, এই ছু"দিক দিয়েই বিশ্ব-প্রকৃতির উপরে 
অবাধ বিশ্বাস, প্রকৃতি বিজ্ঞানের অগ্রগতি দ্বারা দৃঢ়তর হয়েছিল। সংস্কার, 
ধর্ম ও রাষ্ট্রের কত্রিম বাধা-বিমুক্ত জিজ্ঞাসা বিশ্বকে একটি ন্যায়াহ্থগ দৃশ্যরূপে 
প্রকট করেছিল । নিউটন্-আবিষ্কত সৌরমগুল প্রাকৃতিক নিয়মের রাজত্ব 
প্রকাশ করল; এর মধ্যে দেখা গেল এমন এক বিন্ময়কর সামঞ্তস্যপূর্ণ দৃশ্ঠ, 

যেখানে প্রতিটি শক্তি আর সব শক্তির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করছে । 

মান্য যদি কেবল মানবারোর্পেত কৃত্রিম দমনমূলক বাধা-নিষেধ থেকে নিষ্কৃতি 
পায়, তাহলে প্রাকৃতিক নিয়ম মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই ফল সাধন 
ৰকরবে। 

এই অধিকতর সামাজিক সমাজকে সুনিশ্চিত করার জন্য প্রকৃতি অনুযায়ী 

শিক্ষ। দেওয়া প্রথম ধাপ বলে মনে করা হয়েছিল । স্পষ্ঠই দেখা গেল 

যে, আধিক ও রাজনীতিক সীমিতাবস্থা শেষ পযন্ত চিন্তা ও অন্ভূতির 
সীমিতাবস্থার উপরেই নির্ভরশীল। মানুষকে বাইরের শ্ঙ্খল থেকে মুক্ত 

করার প্রথম ধাপ হল, তাকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আদর্শের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল থেকে 

মুক্ত করা। যাকে সামাজিক জীবন বলা হ্র, যেমন উপস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলে। 
তা এতো মিথ্যা ও কলুষিত যে, তার উপরে এ কাজের ভার ন্যস্ত করা যায় না। 

যে সমাজ, শিক্ষার ফলে তার নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে, সে সমাজকে 

কি করে শিক্ষার ভার দেওয়৷ যায়? তা! হলে “প্ররৃতি”্ই হবে সেই ক্ষমত 

ঘার উপরে এই সাহসিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে। এমন কি, যে চরম 
নংবেদনবাধী জ্ঞানতত্ব প্রচলিত ছিল, তাও এই ধারণ! থেকে নিজের রূপ 
পয়েছিল! আদিতে মন অক্রিয় ও শূন্য থাকে, এই কথার উপরে জোর 

দওয়ার অর্থই হ'ল শিক্ষার বিভিন্ন সম্ভাব্যতাকে মহিমান্বিত করার একটা 

টপায়। মন যদি এমন একটা মোমের চাকতি হয়, যার উপরে বস্ত দিয়ে 

লা যায়, তা হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা শিক্ষার সম্ভাবাতা সীমাহীন 

বে। এবং যে হেতু বন্ত-সম্বলিত প্রাকৃতিক বিশ্ব একটি সামঞ্শ্তপৃণ “মতো” 
্ত, সেই হেতু এই শিক্ষা নিভূলভাবে সত্য-দিয়ে-ভরা মন তৈরী করবে। 
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৫। শিক্ষার জাতীয় ও সামাজিক রূপ 

মুক্তি-প্রয়াসের প্রথম উদ্যম হাঁস পেতেই গঠনমূলক দিকের প্রতি এই 
তত্বের দূর্বলতা স্পষ্ট দেখ| গেল। কেবল প্রকৃতির উপরে সব কিছু ফেলে 

রাখা শেষ পর্যন্ত শিক্ষার ধারণাকেই নাকচ করে দেয়। এর অর্থ দাড়ায় 
পারিপাশ্বিকের আকন্মিকতার প্রতি আস্থ। রাখা। কোনো না কোনে 

পদ্ধতির প্রয়োজন তে! আছেই , তা ছাড়া শিক্ষার কাজকর্ম চালু রাখার জন্ত 
কোনো নিদিষ্ট শাখ!, কোনো! প্রশাসনিক সংঘটকেরওঞপ্রয়োজন। “সম্পূর্ণ ও 
সামঞ্তস্তপূর্ণ বিকাশ”-এর সামাজিক প্রতিরূপ হ'ল আলোকপ্রাপ্ধ ও প্রগতি- 

শীল মানবজাতি গঠন। একে কাজে পরিণত করতে হলে স্থনিদিষ্ট ব্যবস্থা 
করা দরকার । জনে জনে এখানে সেখানে নীতিবাক্য ঘোষণ। করতে পারে 

বটে কিন্তু তারা সে কথা কাজে পরিণত করতে পারে না। “একজন” 

পেস্টালিজি তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চালাতে পারেন এবং ধনী ও ক্ষমতাপন্ন 
সদাশয় লোককে তার নিজের দৃষ্টান্ত অন্থসরণ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে 

পারেন। কিন্তুএ কথা এমন কি পেস্টালজীও বুঝেছিলেন যে, এই নতুন 
শিক্ষা-আদর্শের কার্যকর অনুধাবনের জন্য রাষ্ট্রের সমর্থন দরকার । যে নতুন 
শিক্ষা নতুন সমাজ গঠন করবে, তার বাস্তব রূপায়ণ, শেষ পধন্ত, উপস্থিত 

রাজ্যগুলোর ক্রিয়াকলাপের উপরই নির্ভরশীল হবে। ফলে গণতান্ত্রিক 
ধারণার আন্দোলন অপরিহার্যরূপে সরকার পরিচালিত ও সরকার প্রশাসিত 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল৷ 

ইউরোপীয় এতিহাসিক পরিস্থিতি রাষ্-সমধিত শিক্ষার আন্দোলনকে 

রাজনীতিক জীবনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম করেছিল; 
এই ঘটনা৷ পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলনের পক্ষে অসীম তাৎপর্যপূর্ণ । বিশেষ 
করে, জার্মান চিন্তাধারার প্রভাবে শিক্ষা একটি পৌর-কতব্যে পরিণত হ'ল, 

এবং এই পৌর-কর্তব্য আবার জাতীয়-রাষ্্ী আদর্শকে বাণ্ডবে পরিণত করার 

সঙ্গে একাত্ম হ'ল। মানবতার স্থানে প্রতিস্থাপিত হ'ল রাষ্র, বিশ্ব নাগ- 

রিকতার স্থান দখল করল জাতীয়তাবাদ । শিক্ষার লক্ষ্য দাড়াল নাগরিক 
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গড়া, মানুষ গড়া নয়১। যে এতিহাসিক পরিস্থিতির কথা বল! হ'ল তা হ'ল 
নেপোলিয়নের বিজয়াভিযান্র পরবর্তা ফল, __বিশেষ করে জার্জানীতে যেমন 

দাড়িয়েছিল। জার্মান রাজ্যগুলো৷ মনে করল যে, শিক্ষার প্রতি স্থসম্বদ্ধ মনো- 
যোগ তাদের রাজনৈতিক অখগণ্ডতা ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করার সর্বোত্তম 

উপায় (পরবর্তা ঘটনাবলী এ বিশ্বাসের সত্যতা! প্রমাণ করেছিল )। বাহ্তঃ, 
এ রাজ্যগুলি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন ছিল। প্রাসিয়ার রাজনীতিবিদদের প্রভাবে 

তারা এই অবস্থাকে একটা ব্যাপক ও স্প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার 

বিকাশের উদ্দীপনায় পরিণত করেছিল । 

ব্যবহারিক প্রয়োগের এই পরিবর্তন অবশ্ঠস্ভাবীরূপে তত্বেরও পরিবর্তন 
ঘটাল। ব্যক্তিতাবাদী তত্ব পিছিয়ে পড়ল। রাষ্ই কেবল সরকারী 

শিক্ষাব্যবস্থার উপকরণই যোগাবে না, পরন্ত শিক্ষার লক্ষ্যবস্তও যোগাবে । 

যখন শিক্ষাদানের বাস্তব প্রথা এমন একটা রূপ নিল যে, প্রাথমিক স্তর 

থেকে আরম করে বিশ্ববিগ্ভালয়ের বিভাগীয় শিক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষাব্যবস্থা 

নাগরিক ও সৈনিক, ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারী ও প্রশাসক যোগাতে থাকবে, 

এবং সামরিক, শ্রমশিল্পীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা এবং সম্প্রসারণের উপায়ও 

যোগাতে থাকবে, তখন শিক্ষাতত্বের ক্ষেত্রেও সামাজিক কৃতিত্বমূলক 

উদ্দেশ্টের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়। অসম্ভব হয়ে উঠল । এবং বিভিন্ন প্রতিহবন্দী 

ও কমবেশী বৈরীভাবাপন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত কোনো জাতীয়তাবাদী 

রাষ্ট্রেরে উপর ষে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হল, তার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক 

কৃতিত্বকে অস্পষ্ট বিশ্বজনীন লোকহিত অর্থে ব্যাখ্যা করা সমভাবে অসম্ভব 
হয়ে উঠল। যেহেতু এক বিশেষ ধরনের জাতীয় সার্বভৌমতা৷ বজায় 

রাখার জন্য, প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক প্রাধান্য লাভের সংগ্রাম- 

সম্বলিত বৃহতর রাষ্ীয় স্বার্থের প্রতি জনগণের আম্গত্যের প্রয়োজন, 

১। রুশোর লেখার মধ্যে এই দিকটাতে একটা বহু উপেক্ষিত বুদ্ধিগত টান দেখা যায়। 

তিনি এই কারণে তৎকালীন পরিস্থিতির বিরোধিতা করেছিলেন যে, ও অবস্থায় নাগারকও 

তৈরী হয় না, মানুষও তৈরী হয় না। তখনকার অবস্থায় তিনি নাঁগরিক না গড়ে বরং মানুষ 

গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু তার এমন অনেক কথ! আছে যাতে আদর্পগতরপে নাগরিক 

গড়াই উচ্চতর কাজ হয়ে দাড়িয়েছে । “এমিল গ্রস্থে লিখিত তীর নিজের প্রচেষ্টার মধ্যে সে 

কালের কলুবিত অবস্থার মধ্যে বখ! সম্ভব তারই একট! সধোত্তম অস্থায়ী বর্ণনা পাওয়া ঘায়। 
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সেই হেতু শিক্ষাতত্বের সামাজিক কৃতিত্বকেও অন্ররূপ আহ্গগত্যের অর্থেই 
বুঝে নেওয়া হল। শিক্ষা প্রণালীকে ব্যক্তিগত বিকাশ বলে নাধরে, বরং 
শৃঙ্খলাপুর্ণ প্রশিক্ষণ বলে ধরা হল। কিন্ত যেহেতু সাংস্কৃতিক আদর্শকে 

ব্যক্তিতার পুর্ণ বিকাশ বলেই ধরা হত, সেই হেতু শিক্ষাদর্শন এই ছুটি 
ধারণার সমন্বঘ্ন বিধান করতে চেষ্টা করল। এই সমন্বয়, রাষ্ট্রের “অঙ্গাঙ্গিক” 

চরিত্রের ধারণায় রূপ নিল। বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে বাক্তি কিছুই নয়; কেবল 

সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন লক্ষ্য ও তাপে সন্নিবিষ্ট হয়ে এবং তার 

ভিতর দিয়েই সে যথার্থ ব্যক্তিত্ব লাভ করে। যাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের 

প্রতি আহ্বগত্য, এবং উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের আদেশে” আত্মত্যাগের দাবী বলে 
মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা হ'ল রাষ্ট্রের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত 

বিষয়মুখী হেতুকে নিজের করে নেওয়া । এবং এটিই হ'ল একমাত্র পন্থা 
যা দিয়ে সে যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। বিকাশ সম্বন্ধে যে 

ধারণাকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শের বৈশিষ্ট্যবূপে দেখেছি (যেমন হেগেলের 

দর্শনে ), তা-হু*ল, ব্যক্তিত্বের পুর্ণতা-প্রাপ্তি, এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি পূর্ণ “ও 
স্থশৃঙ্খল” আন্গত্য,_-এই ছুটো। ধারণাকে উক্ত প্রকারে একত্র করার একটি 

স্থবিবেচিত প্রচেষ্টা । 

যে জার্মান বংশধরগণ জাতীয় স্বাধীনতাকল্পে নেপোলিম়্ানের বিরুদ্ধে 

সংগ্রামরত ছিলেন, তাদের সময়ে জার্মানীতে শিক্ষা-দর্শনের যে রূপান্তর ঘটছে, 

কান্টের লেখা থেকে তা সংগ্রহ করা যায়। কান্ট, এই সময়ে পূর্ববর্তী 
সময়ের ব্যক্তিতা-বিশ্বনাগরিকতার আদর্শ ভালভাবে প্রকাশ করেছেন। 

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে প্রদত্ত তার বন্তৃতাবলীর মধ্যে সন্গিবিষ্ট “পেশাদারী 
শিক্ষকতা” শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি শিক্ষার সংজ্ঞায় বলেছেন যে, শিক্ষা সেই 
প্রক্রিয়া যা দিয়ে মান্য, মানুষ হয়। প্রকৃতিতে নিমজ্জিত থেকে মানবজাতি 

তার ইতিহাস আরম্ভ করে, __বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মান্তষের মতো নয়,__কারণ 

প্রকৃতি কেবল সহজাত প্রবৃত্তি ও ক্ষুধাই দান করে। প্রকৃতি কেবল সেই 

বীজ দেয়, শিক্ষাকার্য যার বিকাশ সাধন করে এবং যাকে পূর্ণাঙ্গ করে 

তোলে। প্রকৃত মানব জীবনের তাৎপর্য এই যে, মানুষকে তার সদিচ্ছা 

প্রণোদ্দিত প্রচেষ্টা ছারা নিজেকে গঠন করতে হয়, নিজেকে একটি যথার্থ 

নৈতিক, যুক্তিসিদ্ধ ও বিমুক্ত অন্তিত্বরূপে গড়ে তুলতে হয়। এই ্জনশীল 
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প্রচেষ্টা পুরুষাহুত্রমিক শিক্ষাশ্য়ী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে মন্থর গতিতে 
চলতে থাকে । একে ত্বরান্বিত করতে হলে চাই সেই সব ব্যক্তি ধার 
“তাদের বংশাবলীকে জ্ঞাতসারে উপস্থিত পরিস্থিতির পক্ষাবলম্ধন করে শিক্ষা 
না দিয়ে, এমন এক ধরনের শিক্ষা দেন, যাতে ভবিষ্যতে একটা উন্নততর 
মানব-সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব হয়। কিন্তুএ কাজের একটা বড় প্রতিবন্ধক 
রয়েছে। প্রত্যেক বংশাবলী শিক্ষার যথাযথ উদ্দেশ্ের পরিবর্তে, তাদের 
ছোটোদের এমন ভাবে শিক্ষা দেয় যে, তার! যেন বর্তমান পৃথিবীর সাথে 

তাল রেখে চলতে পারে, শিক্ষার উদ্দেশ্ত হ'ল, মানুষ হিসাবে মন্ুষ্যুত্তের 

সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপলদ্ধির পষ্টপোধক হওয়।। পিতামাতা সন্তানদের শিক্ষা 

দেন, যেন তার! মানিয়ে চলতে পারে , রাজারা প্রজাদের শিক্ষা দেয় তাদের 
নিজ উদ্দেশ সাধনের যন্ত্র্পে । 

তাহ'লে, মানবতা। যাতে উন্নত হতে পারে-__সে শিক্ষা কে চালাবে ? 
আমাদিকে অবশ্ই যোহমুক্ত ও মালোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার 
উপরে নির্ভর করতে হবে। “সকল সংস্কৃতিই ব্যক্তির মধো আরম্ভ হয়, 

এবং তার থেকে বাইরে ছড়িয়ে পডে। যার। ভবিষ্কতে উন্নততর অবস্থার 

আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ, সেই উদারভাবাপন্ন ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার মধ্যে 

দিয়েই মানব-প্রকৃতির পক্ষে ক্রমে ক্রমে তার উদ্দেশ্যের নিকটবতাঁ হওয়া 

সম্ভব ।...শাসকবর্গ কেবল সেই প্রকারের শিক্ষাতেই আগ্রহী যা তাদের 

নিজ নিজ মতলবের খাতিরে প্রজাদিকে উন্নততর সাধকে পরিণত করবে ।” 

এমন কি, বেসরকারীভাবে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সরকারী সাহাধ্য 

আসে, তাও সঘত্বে সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ, মানবতার পক্ষে যা সর্বোত্তম, 

তার পরিবর্তে, জাতীয় কল্যাণের প্রতি শাসকবর্গের স্বার্থ থাকার জন্ত, 
তার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টাকা দিলে, স্কুলের পরিকল্পনাও তারা নিজেরা করতে 

চাইবে । এই মতের মধ্যে আমরা অষ্টাদশ শতকের ব্যক্তিতাবাদী বিশ্ব- 

জ্নীনতার বিশিষ্ট বক্তব্য বিষয়ের পরিষ্কার বর্ণনা! দেখি । এখানে প্রাতিজনিক 

বাক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশকে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্য ও অগ্রগতির ধারণার 
সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে । তা ছাড়াও, এ সকল ধারণ। কাজে পরিণত 

করার উপরে রাষ্্রপরিচালিত ও রাষ্র-নিয়স্ত্রিত শিক্ষার প্রতিরোধকারী 

প্রভাব সম্বদ্ধেও প্রকাশ্ত আশঙ্কা দেখা যায়। কিন্তু এরপরে, দুই দশকেরও 



শিক্ষার গণতান্ত্রিক স্বরূপ ১২৫ 

কম সময়ের মধ্যে কান্টের দার্শনিক উত্তরাধিকারী, ফিট্সে ও হোগেল, এই 
ধারণাটা পরিবর্ধিত করে দেখালেন যে, রাষ্টের মুখা করণীয় হুল, শিক্ষা 
সংক্রান্ত বিষয়। তারা বিশেষ করে বললেন যে, রাস্্ীয় স্বার্থে শিক্ষা- 

ব্যবস্থা করেই জার্মানীর পুনরুজ্জীবন সাধিত হবে । দেখালেন ষে, প্রাতিজনিক 

ন্ক্তি একটি অংহবাদী, ঘুক্তিহীন জীব । নে, তার নানাবিধ ক্ষুধা ও অবস্থা- 

পরম্পরার দাস,_যদি না সে স্ষেচ্ছাষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও আইন-কান্থুনের 

শিক্ষণশীল শ্রঙ্খলার অনুগত হয। এই মনোভাব নিয়ে জার্মানীই হয়ে দাড়াল 
পৃথিবীর প্রথম দেশ, যে দেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ 

শিক্ষা পর্ধন্ত, সরকারী, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার ভার গ্রহণ 

করল, এব তার সকল বে-সরকারী শিক্ষা উদ্যোগকে রাষ্টেরে সতর্ক ও 
সযত্ব নিয়ম-কান্ভন ও তত্বাবধানের বশবতী করল । 

এই সংক্ষিপ এতিহাসিক নিরীক্ষা থেকে ছুটি বিষয় পাওয়া যাঁয়। প্রথমতঃ 

শিক্ষা সঙগন্ধে ব্ক্তি-ভিত্তিক ও সমাজ-ভিত্তিক ধারণাকে যদি স্বতন্ত্রভাবে, 

ব।, প্রসঙ্গ-বিবিক্ত করে ধরা হয়, তা হলে তার কোনো অর্থ হয় না। 

প্লেটোর শিক্ষা-আদর্শ এমন ছিল, যার মধ্যে ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং সামাজিক 

সংহতি ও স্থাঘ়িত্বের একই অর্থ ছিল। তার পারিপাশ্থিক অবস্থা তীকে 

এমন একটা সমাজের ধারণা করতে বাধ্য করিয়েছিল যে, সেটি বিভিন্ন 

স্তরীভূত শ্রেণী দ্বারা সংগঠিত, এবং তাতে, ব্যক্তি শ্রেণীর মধ্যে হারিয়ে 

যায়। অষ্টাদশ শতকের শিক্ষা-দর্শনের রূপ ঘোর ব্যক্তিবাদী হলেও এর 

অন্ষপ্রেরণা এসেছিল এক মহান ও উদার সামাজিক আদর্শ থেকে, এবং 

এমন এক সমাজ থেকে, যা সমগ্র মানবগোঠী নিয়ে গঠিত, এবং যাতে 

মানব জাতির অপরিসীম পূর্ণতালাভের ব্যবস্থা রাখবে। উনিশ শতকের 

প্রথম ভাগে জার্ধীনীর আদর্শবাদী দর্শন পুনরায় কষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিতার স্বচ্ছন্দ 
ও পূর্ণ বিকাশের আদর্শের সঙ্গে সামাজিক শৃঙ্খল! ও রাষ্ট্রীয় আন্ুগত্যকে 
সমার্থক করতে প্রয়াসী হয়েছিল। এই আদর্শ জাতীয় রাষ্ট্রকে প্রাতিজনিক 

ব্যক্তিতা, ও মানবতার উপলব্ধির মধ্যবত্তা সংঘটক করেছিল। কাজেই 

এর অস্কপ্রেরণামূলক তত্বকে প্রাচীনমতে “ব্যক্তিত্বের সমগ্র ক্ষমতাবলীর 
সামগ্ুস্যপূর্ণ বিকাশ,” বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষায়, “সামাজিক দক্ষতা- 

লীভ,”_যাই বলা হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই সত্য সমানভাবে বজায় 
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থাকে । যে কথা নিয়ে এই অধ্যায় আরম্ভ কর। হয়েছে এ সব উক্তি সেটাকেই 

বলবৎ করে। যতক্ষণ পর্ন্ত কি জাতীয় সমাজ আমাদের মনে মনে আছে 
তার সংজ্ঞা আমরা স্থির না করি, ততক্ষণ পর্যস্ত শিক্ষার ধারণাকে একটা 

সামাজিক প্রক্রিয়া, বা, সামাজিক করণীয় বিষয় বলে ধরে নেওয়ার কোনো 
অর্থই দাড়ায় না। 

এই সব বিচার-বিবেচনা আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের পথ স্থগম 

করে দেয়। জাতীয়তাবাদী লক্ষ্য ও বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্যের মধো সঙ্ঘর্ষের 

ফলে গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে এবং গণতান্ত্রিক সমাজের জন্যেই শিক্ষার 

একটা মৌলিক সমস্তাৎ জেগে ওঠে। পূর্বতন বিশ্বনাগরিক ও “লোকহিত- 
কামী” ধারণা, প্রথমত: তার অস্পষ্টতা এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁকে ফলপ্রস্থ 

করতে হলে যে সব প্রশাসনিক অঙসংস্থান ও প্রতিনিধির দরকার হয়, 

তাদের অভাবে, ছু"দিক দিয়েই ব্যাহত হয়েছে । ইউরোপে, বিশেষ করে 

তার মহাদেশগুলোর বিভিন্ন রাষ্ট্রে, মানব কল্যাণ এবং মানব প্রগতির জন্য 

শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বের এই নতুন ধারণ! জাতীয় স্বার্থের কবলে পড়েছিল ; 
এবং সে ধারণাকে এমন একট কাজ করার জন্য সাজানো-পরানে। হয়েছিল, 

যার সামাজিক লক্ষ্য নিশ্চিতরূপেই সন্কবীর্ণ ও একপেশে ছিল। শিক্ষার 

সামাজিক লক্ষ্যকে জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম করায় সামাজিক লক্ষ্যের 

অর্থ বিশেষভাবে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । 

এই বিভ্রান্তি, মানবিক আদান-প্রদানের বর্তমান পরিস্থিতিরই অনুরূপ । 

এক দিকে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলাস্ষ্টি জাতীয় সীমা অতিক্রম করে যায়। 

গুণ ও পদ্ধতির দিক দিয়ে এর বেশীর ভাগই আত্তর্জাতিক। এর মধ্যে 

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা 

রয়েছে । আবার অন্য দিকে, এই সঙ্গে রাজনীতিতে জাতীয় সার্বভৌমতার 

ধারণা বর্তমানকালে যেমন জোরালো হয়েছে, আর কখনও তেমন হয়নি । 

প্রত্যেক জাতিই তার প্রতিবেশীদের সাথে যেন একটা চাঁপা শক্রত1 ও 

প্রারস্তিক যুদ্ধের অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ স্বার্থের 

সর্বপ্রধান বিচারক বলে ধরে নেওয়া হয়, এবং গতাহ্ুগতিকভাবেই ধরে 
নেওয়া হয় যে, প্রত্যেকেরই এমন এমন স্বার্থ রয়েছে যা একমাত্র তারই 

নিজস্ব । এর উপরে প্রশ্ন তোলা মানে জাতীয় সার্বভৌমতার ধারণ! সন্বদ্ধেই 
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প্রশ্ন তোলা । কারণ ধরে নেয়া হয় যে, জাতীম্ন সার্বভৌমতাই রাষ্ট্রবৃত্তি ও 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল কথা। সঙ্ঘবদ্ধ ও পারস্পরিক সহায়তামূলক অধিকতর 
প্রশন্ত সামাজিক জীবন, এবং স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণ একক জীবন,_-এই ছৃইস্নের 
মধ্যে দ্বিতীয়টিতে যে মূলতঃ বৈরিতা-প্রস্থত ধ্যান-ধারণা ও অভিপ্রান্ম রয়েছে 
সেটাই এই উভম় জাতীয় সমাজের মধ্যে একটা বিরোধিতার স্ৃষ্টি করেছে। 

এই বিরোধিতাই শিক্ষাতত্ব থেকে, শিক্ষার করণীয় বিষয় ও মান-নির্ণন় 

রূপে, “সামাজিক” শব্দটার অর্থ স্থন্ধে এমন এক ম্পষ্টতর ধারণার প্রত্যাশী 

যে, সেখানে আজ পর্যস্ত পৌছানো যায় নি। 
এও কি সম্ভব যে শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় রাঁষ্র দ্বারা্পরিচালিত হবে, অথচ 

তাতে শিক্ষামূলক ক্রিয়াপ্রণালীর পুর্ণ সামাজিক উদ্দেশ্টয সীমিত, বাধ্যতামূলক 
ও বিকৃত হবে না? বর্তমানে যে অর্থনীতিক অবস্থা সমাজকে শ্রেণীতে 

শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়ে, তার কয়েকটি শ্রেণীকে অন্যদের উচ্চতর সংস্কৃতির 

মন্ত্রবপে ব্যবহার ' করবার প্রবণতা দেখাচ্ছে, ভিতর থেকে দেখলে প্রশ্নটিকে 

তাদের সম্মুখীন হতে হম্ব। যে সব নিষম়ু রাষ্ট্রীয় সীমা অগ্রাহ্া করে সকল 

মানুষকে একট] উচ্চতর সর্বজনীন উদ্দেশ্তে একতাবদ্ধ করে তাদের প্রতি 

আঙ্গত্যের সঙ্গে জাতীয় আন্কগত্য ও দেশপ্রেমের সমন্বয় সাধন করাই 

হল এই প্রশ্নের বাহক সমস্যা । শ্বধু নঞ্৫ঁক উপায় অবলম্বন করে এ সমস্যার 
কোনো মীমাংসাই করা যায় না। এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা আর এক 
শ্রেণীর লোকের শোষন সহজতর করার জন্তে শিক্ষাকে যেন সক্রিয়ভাবে 

ব্যবহার করা না হয়। শিক্ষাকে এভাবে দেখা ভাল কথা, কিন্তু এটাই 

যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয়ের স্থুযোগ-স্থবিধাগুলো এমন বিস্তারিতভাবে ও দক্ষতা- 

সহকারে যোগাড় করতে হবে যে, তার ফলে আর্ক অসমতার কুফল 

কেবল নামেই হাস হবে না, পরন্ত জাতির সকল প্রতিপাল্যদের ভবিষ্যৎ 
বৃত্তির জন্য সাজ-সরঞ্জামের একটা সমতাও আসবে । এই উদ্েশ্য, সাধন 

কেবল স্কুলের স্থুযোগ-স্থবিধাদির পর্যাপ্ত প্রশীসনিক ব্যবস্থাপন, এবং তরুণ 

সম্প্রদায় যাতে এ সব ব্যবস্থার স্থযোগ নিতে পারে সে জন্যে তাদের পারিবারিক 

সঙ্গতির অন্ুপূরণ করাই দাবী করে না, পরন্ত সংস্কৃতির এতিহগত আদর্শের, 
এতিহগত পাঠ্যবিষয়ের, এবং এতিহাগত শিক্ষাদান ও শৃঙ্খল! পদ্ধতির এমন 

একটা পরিবর্তন সে চায় যে, যে পর্যস্ত না সমগ্র তরুণ সমাজ তার নিজ নিজ 
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আঘথিক ও সামাজিক বৃত্তির কর্তা হবার উপযুক্ত হয়, সে পর্যন্ত তাদের 

সকলকেই শিক্ষামূলক প্রভাবের অধীনে রাখা হোক। এই আদর্শ কাজে 
পরিণত করা স্দুরপরাহত হতে পারে, কিন্তু আমাদের সরকারী শিক্ষা 
ব্যবস্থার মধ্যে এই আদর্শ যদি ক্রমেই অধিকতর অধিকার না পায়, তা 
হলে শিক্ষার গণতান্ত্রিক আদর্শ একট! প্রহ্সনাত্মক, অথচ দুঃখজনক ভ্রান্তি 

হরে দাড়ায় । 

যে সব বিচার-বিবেচনা এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির সম্পর্কের সহিত 

সংশ্লিষ্ট, তার ক্ষেত্রেও এই মূলনীতি খাটে । যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ভীতি এবং 

যা কিছু আস্তর্জতিক দিংসা ও শত্রুতা উদ্দীপিত করে তা এডানোই যখেষ্ট 

নয়। ভৌগোলিক সীম! ছাড়িয়ে, যা কিছুই সহযোগী মানবিক অন্কধাবন 
ও ফললাভের ক্ষেত্রে জনগণকে একত্রে বাধে, তার উপরে অবশ্যই জোর 

দিতে হবে। সকল মানুষের মধ্ো পূর্ণতর, স্বচ্ছন্দতর ও ফলপ্রস্ত সঙ্ঘবদ্ধতা 

এবং পারম্পরিক আদান-প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় সার্বভৌমতার গৌণ 
ও অস্থায়ী রূপকে ক্রিয়াশীল মনোবুত্তিরপে মনের মধো প্রতিষ্টিত করতে 

হবে। এই সকল প্রয়োগকে যদি শিক্ষা-দর্শনের বিবেচ্য বিষয় থেকে অতি দূরে 

অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া হয়, তা হলে সে ধারণা প্রমাণ করবে যে, শিক্ষা 

সম্বন্ধে পূর্বে যে ধারণার বিকাশ করা হয়েছে, তা পধাপ্প পরিমাণে আয়ত্তে 
আসেনি । শিক্ষার ধারণাটাই হল, সামাজিক লক্ষ্যের দিকে নির্দেশিত প্রগতি- 

শীল ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সামর্থোর বিমুক্তি সাধন । উক্ত সিদ্ধান্ত 

শিক্ষার এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত। এ না হলে শিক্ষার গণতান্ত্রিক নির্ণায়ক 

কেবল অসঙ্গতরূপেই প্রয়োগ করা যায়। 

সারাংশ 

যে হেতু শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সমাজও থাকে অনেক রকমের, 

সেই হেতু শিক্ষাংসত্রান্ত সমালোচনা ও গঠনের নির্ণায়ক কোনো এক বিশেষ 

সামাজিক আদর্শের কথা তোলে । কোনো সমাজ-জীবনের আরুতির মূল্য 
নিরূপণের জন্য যে ছুটি লক্ষণ বেছে নেওয়া হয়েছে, তা৷ হল, যে মাত্রায় সমগ্র 

স্বার্থের মধো, এর সকল লোকেই অংশ গ্রহণ করে; এবং যে মাত্রায় এই 
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সমষ্টি অন্যান্য সমষ্টির সঙ্গে পূর্ণরূপে ও স্বাধীনভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। অন্য 
কথায়, একট! অবাঞ্চনীয় সমাজ হ'ল, সেই সমাজ, যেটি স্বচ্ছন্দ মেলামেশা 

ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে “ভিতরে ও বাইরে” প্রতিবন্ধকতা 

গড়ে তোলে । যে সমাজ তার মঙ্গলাচরণের মধো তার সকল সদস্যদের 

জন্যই সমান শর্তে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রাখে, এবং বিভিন্ন প্রকারের সঙ্ঘবদ্ধ 

জীবনযাত্রার ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্বিন্যাসের 

বাবস্থা রাখে, সে সমাজ সেই মতোই গণতান্ত্রিক । এ রকম একটা 

সমাজকে অবশ্যই এমন এক ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা রাখতে হবে যা, বিভিন্ন 

সামাজিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সকলকেই” একট। ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ 
দেয়, নিয়ন্ত্রণ দেয়, এবং এরূপ মানসত। স্থষ্টি করে যে, বিশৃঙ্খল! না এনেও 

সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। 

এই দৃষ্টিকোণ নিয়ে তিনটি বিশিষ্ট ধরনের এঁতিহাসিক শিক্ষা-দর্শন 
বিচার করা হয়েছে | প্লেটোর দর্শনে যে আদর্শ দেখা যায়, তার আকার 

উপরোক্ত আদর্শের অন্থরূপ ; কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে, এই আদর্শ ব্যক্তিকে 

সমাজের একক না করে, শ্রেণীকে সমাজের একক করতে গিয়ে নিজেকে 

ক্ষপ্ন করেছে । অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানালোকের তথাকথিত ব্যক্তিবাদিতার € 

মধ্যে সমগ্র মানবজাতির মতোই বড়, একট] প্রশস্ত সামাজিক ধারণ! ছিল, 

এবং বাক্তিকেই এর যন্ত্র করা হয়েছিল। কিন্তু সে আদর্শের বিকাশ 

সাধনের জন্য এর মধ্যে উপযুক্ত সংঘটক ছিল ন!1; প্রকৃতির উপরে £নির্ভরশীল 
হওয়া এই উক্তির সাক্ষ্য দেয়। উনবিংশ শতকের প্রাতিষ্ঠানিক-আদর্শগত 

দর্শন জাতীয় রাষ্ট্রকে সংঘটক করে নিয়ে এই অভাব পুরণ করেছিল; 
কিন্তু তা করতে গিয়ে সামাজিক লক্ষ্যের ধারণাকে এক-রাষ্তৃক্ত লোকের 

মধ্যে কুক্ষিগত করেছিল, এবং ব্যষ্টিকে প্রতিষ্ঠানের অধীন রাখার ধারণাকে 

আবার প্রবর্তিত করেছিল । 
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১। একট লক্ষ্যের স্বরূপ নির্ণয় 

গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা করে যে ফল 

পাওয়া গেল, গোড়ার অধ্যাযগুলোতে লেণা শিক্ষার বর্ণনা ফলত: তারই 
পূর্বান্থমান । কারণ সেখানে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, শিক্ষার লক্ষ্য হল 
ব্যক্তিবর্গকে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে সমর্থ করা__কিঙ্গা এই যে, বিদ্যা- 

লাভের উদ্দেশ্য ও পুরস্কার হ'ল অবিরাম ক্রমনিকাশে সামর্থ লাভ করা। 

এখন কথা হল এই যে, যে সব ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানের আদান- 

প্রদান পারস্পরিক, এবং যে সব ক্ষেত্রে ন্যায্যভাবে বার্টিত স্বার্থাদি-গ্রস্থত 

প্রশস্ত উদ্দীপনা ছারা সামাজিক অভাস ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান পুনর্ণঠন 

করার যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে, সে সব ক্ষেত্র ছান্ডা উক্ত ধারণা সমাজের 

“সকলের” ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। প্রথমোক্ত ব্যবস্থার অর্থ গণ- 

তান্ত্রিক সমাজ । অতএব, শিক্ষার লক্ষ্যান্ুসন্ধানে, যে শিক্ষা শিক্ষামূলক 

প্রক্রিয়ার অধীন তার বাইরে কোনে! উদ্দেশ্টের সাথে আমরা সংশ্লিষ্ট নই। 

আমাদের পুরো ধারণাটাই তা নিষিদ্ধ করে দেয়। আমরা বরং, যে 

ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার কর্মপ্রণালীর মধো ক্রিয়া করে, এবং যে ক্ষেত্রে 

লক্ষ্য বার থেকে দাড় করানো হয়, এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক/ নিয়ে 

বিচার করব। শেষোক্ত অবস্থা সেখানেই থাকতে বাধ্য যেখানে সামাজিক 

সম্পর্ক গুলে! ন্যায্যভাবে ভারসায্য রক্ষা করে চলে না। কারণ এই অবস্থায় 
পুর্ণ সমাজ-সমষ্টির কতক কতক অংশ দেখতে পায় যে, তাদের লক্ষ্যগুলো 

স্থির হয় বাইরের হুকুমে, তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ ক্রমবিকাশ 
থেকে নয়, এবং তাদের নামধেয় লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজন্ব লক্ষ্য ন! 

হয়ে, হয়ে দাড়ায় অন্যদের অধিকতর দূরবর্তী উদ্দেশ্টসিদ্ধির উপায়। 

আমাদের প্রথম প্রশ্ন হ'ল, বার থেকে যোগানো লক্ষ্যের পরিবর্তে, 

কটা ক্রিপ্নাশীলতার যধো যতটুকু লক্ষ্য থাকে তার প্রকৃতি নির্ধারিত কর!। 



শিক্ষাতত্বে লক্ষ্যসন্ধান ১৩১ 

যাকে শুধু ফলাফল" বলা হয়, তার সাথে 'উদ্দেশ্রের, পার্থক্য নিয়ে আমরা 

এই সংজ্ঞার দিকে এগোবো। যে কোনো শক্তি প্রকাশের মধ্যেই ফলাফল 

থাকে। বায়ু মরুভূমির বালরাশি ইতস্তত: নিক্ষিপ্প করে; বালুকণাগুলি 

স্থানান্তরিত হয়। এ হ'ল একটা ফলাফল, একট] কাজের ফল, কিন্তু উদ্দেশ্য 

নয়। কারণ এই পরিণতির মধ্যে এমন কিছু নেই, যা, এর আগে যা- 

কিছু হয়েছে তা সমাপন, বা, পূর্ণ করে। এর মপো কেবল স্থানিক পুনর্বপ্টন 
থাকে । এর এক অবস্থাও যা, আর এক অবস্থাও তা। কাছেই পূর্বের 
কোনে অবস্থাকে আরমভ্তিক ও পরের কোনে অবস্থাকে উদ্েশ্তসিদ্ধি বলে 

বাছাই করে নেওয়ার এবং মধ্যবর্তী কোনো অবস্থাকে রূপান্তরিত বা উপলব্ধ 

প্রক্রিয়া বলে ধরে নেওয়ার ভিত্তি থাকে না। 

ৃষ্টান্তস্বরূপ, বাযুতে বালুকণা বিক্ষিপু হযে যে পরিবর্তন ঘটে, তার 

সাথে মৌমাছিদের, ক্রিয়াকলাপের পার্থক্য বিবেচন! করা! থাক । মৌমাছি- 

দের কাজের ফলাফলকে উদ্দেশ্টসিদ্ধি বলা ধেতে পারে । কিন্তু তা এ কারণে 

নর যে, এ কাজ পরিকল্পনা কর! হয়েছে, ব। জ্ঞাতসারে মনস্থঃ কর। হয়েছে , 

পরন্ত সেটি এত কারণে যে, ওদের কাজের মধ্যে আগে যা ঘটেছে পরে 

সেটাই শেষ বা। সম্পূর্ণ হয়| মৌমাছির! যখন পরাগ সংগ্রহ করে, মোম তৈরী 
করে এবং কোধ নির্মাণ করে, তখন তার প্রতি ধাপই পরবর্তী ধাপের স্চনা 

করে। যখন কোষগুলো তৈরী হয়, রাণী মৌমাছি এগুলোর মধ্যে ডিম 
পাড়ে , ডিম পানা হয়ে গেলে কোষের মুখ বন্ধ করা হয়, এবং মৌমাছিরা 
ওগুলোতে তা দিতে থাকে, এবং ডিম ফোটবার জন্য ওগুলোকে প্রয়োজনীয় 

তাপমাত্রায় রাখে। যখন ডিম ফুটে নতুন নতুন মৌমাছি বার হয়, তখন 
যে পর্যন্ত বাচ্চা মৌমাছিগুলো নিজেরাই নিজেদের যত্ব না নিতে পারে 
ততক্ষণ পর্যস্ত বডোর। তাদের খাওয়াতে থাকে । এ সব বিষয়ের সঙ্গে 

আমর! এতো সুপরিচিত যে, আমরা যেন এ সব গ্রাহোর মধ্যেই আনি 

না। কারণ আমরা বলি যে, জীবন আর সহজাত প্রবৃত্তি তো এক 

রকমের অলৌকিক ঘটনা । এই রকমের একটা ভাব নিয়ে আমরা আসল 
ঘটনাটার সারমর্ম দেখতে ব্যর্থ হই। সে ঘটনার সারমর্ধ এই যে, এর 

প্রতিটি উপাদানের বিষয়গত স্থান ও ক্রমের তাত্পর্য রয়েছে ; অর্থাৎ যে 

ভাবে প্রতিটি পূর্ববর্তী ঘটনা তার উত্তরাধিকারীর মধ্যে পরিচালিত হয়, 
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এবং এর ফলে ঘা যোগাড় হয়, উত্বরাধিকারী ত হাতে নিয়ে অন্ত এক 

ধাপের জন্য তার সদ্যবহার করে। এই ভাবে আমর। যে উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে 

উপনী'ত হুই সেটি যেন একটা প্রক্রিয়া বা কর্মপ্রণালীর একটা সংক্ষিধসার 

গড়ে দিয়ে সে সম্বদ্ধে শেষ কথা বলে যায়। 

যে হেতু উদ্দেশ্ট সব সময়েই ফলাফলের সঙ্গে সম্পর্কান্থিত, সেই হেতু 
লক্ষোর প্রশ্নে যা প্রথম দেখতে হবে তা হ'ল ন্যস্ত কাজের মধো একটা 

আভ্যন্তরীণ ও অপরিহার্ধ নিরবচ্ছিন্নতা আছে কিনা । তা যদি না থাকে, 
তা হ'লে এ কিকেবল পরপর কতকগুলো কাজের সমষ্টি অর্থাৎ প্রথমে 

একটা কাজ করা, পরে আঁর একটা কাজ করা?” যখন শিক্ষার্থীর প্রতিটি 

কাজই মোটামুটিভাবে শিক্ষকের আদেশে করা হয়, যখন তার কর্মপরম্পরার 
একমাত্র ক্রম আসে আর একজনের দেওয়া নানা পাঠ ও নির্দেশ থেকে, 

তখন কোনো! শিক্ষামূলক লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো কথা বলাই নিরর্থক | স্বত:- 
্কুর্ত আত্ম-প্রকাশের নামে খামখেয়ালী বা অসংলগ্ন কাজ করতে দেওয়াও 

লক্ষ্যের দিক দিয়ে সমভাবে মারাত্মক | লক্ষ্যের মধ্যে থাকে সুশৃঙ্খল ও 

স্বিন্যন্ত ক্রিয়াশীলতা, এমন এক কর্মতৎ্পরত। যার কার্যক্রম একটি প্রক্রিয়ার 
ক্রমাগত সমাপ্ডিঘ্বারা গঠিত। যেখানে ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে কালবিস্তার 
থাকে, এবং কাল পরম্পরার মধ্যে ক্রমাগত ক্রমবিকাশ থাকে, সেখানে 

লক্ষ্যের অর্থ ট্াড়ায় উদ্দেশ্টের বা সম্ভাব্য পরিসমাণ্ডির আগেই তার পূর্বদৃষ্টি বা 
পরিণামদশিতা । যদি মৌমাছির! তাদের কর্মতৎ্পরতার পরিণাম পূর্বান্থমান 
করতে পারত, যদি তার! কাল্পনিক পূর্বদৃষ্টি সুত্রে তাদের উদ্দেশ্তের উপলব্ধি 

করতে পারত, তা হলে লক্ষ্যের মধ্যে মুখ্য উপাদানাটি তাদের জানা থাকত । 

কাজেই যেখানকার অবস্থা ফলাফলকে ভবিষ্য দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে 
দেয় না, এবং কোন ক্রিয়াশীলতার পরিণতি কি হবে তা দেখার জন্য অগ্রে 

দৃষ্টিপাত করতে উদ্দীপিত করে না, সেখানে শিক্ষার বাযে কোনো কর্ম- 
ভারেরই লক্ষা নিয়ে কথা বলার কোনো! অর্থ হয় না। 

এর পরের কথা হ'ল, পূর্বদৃষ্ট উদ্দেশ্রূপে যে লক্ষ্য থাকে, তা কর্ম- 
তৎপরতাকে নির্দেশিত করে; তা কেবল একজন দর্শকের অলস দৃষ্টি নয়। 

পরন্ত তব! উদ্দেস্টে পৌছাবার ধাপগুলোকে প্রভাবিত করে। পূর্বদৃষ্টি তিন 
প্রকারে ক্রিয়া করে। প্রথমতঃ, এর মধ্যে বর্তমান অবস্থাবলীর এমন একটা 
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সযত্ব পর্যবেক্ষণ থাকে যে, ত। দিয়ে উদ্দেশ্ত পৌছানোর প্রাপ্তব্য উপায়াদি 
পরিলক্ষিত হয় এবং পথের বাধাবিক্ন আবিষ্কত হয়। দ্বিতীয়তঃ, উপায় 

প্রয়োগ করার যথাযথ ক্রম বা! পরম্পরার ধারণা আসে। বিচক্ষণ নির্বাচন 

ও ব্যবস্থার পথ স্থগম হয়। তৃতীয়ত, পূর্বদষ্টির দ্বারা বিকল্প ব্যবস্থাদির 

নির্বাচন করা সম্ভব হয় । আমরা যদি এভাবে, বা ওভাবে কাজ করার 

পরিণতি আগেই দেখতে পারি, তাহলে তাকে ছু রকম ভাবে করার মূল্য 

তুলনা করতে পারি, এবং তার আপেক্ষিক বাগ্নীয়তা সম্বন্ধেও বিচার করতে 

পারি। আমরা যদি জানি যে, বদ্ধজলে মশ! জন্তায় এবং মশ! রোগবাহী, 

তা হলে, এর প্রত্যাশিত ফল অপচ্ছন্দ করি বলে সে অবস্থার প্রতিরোধ- 

ব্যবস্থাও করতে পারি। যেহেতু আমরা কেবল বুদ্ধিমান দর্শকের মতো 

ফলের অনুমান করি না, পরন্ত এর পরিণতির সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট থাকি, সেই 
হেতু, যে প্রক্রিয়া ফলাফল আনে, আমরা সেই প্রক্রিয়ার অংশগ্রাহী হই 
এবং এ-ফল বা সে-ফল ঘটানোর জন্য আমরা হস্তক্ষেপও করি । 

অবশ্ত এই তিনটি বিষয় পারস্পরিক ভাবে নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত । কেবল 
বর্তমান অবস্থা্দির সযত্ব সমীক্ষা দ্বারাই আমরা নিশ্চিতরূপে ফলাফলকে 

আগে থেকে জানতে পারি, এবং এই সমীক্ষার পরিণতির গুরুত্বই পর্যবেক্ষণ 

করার প্রেষণা যোগায় । আমাদের পর্যবেক্ষণ যতো পরধাপ্ধ হয়, নানাবিধ 

অবস্থা এবং বাধাবিদ্বের চিত্রও ততোই নজরে পড়ে, এবং যে সব বিকল্প 
ব্যবস্থার মধ্যে থেকে বাছাই করতে হবে, তার সংখ্যাও বেড়ে চলে। পরি- 

স্থিতির স্বীৰার্ধ সম্ভাবনার্দি বা কাজের বিকল্প ব্যবস্থা্দি যতো বাড়ে, নির্বাচিত 
কাজটার অর্থও ততো বাড়ে ; এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার পথও ততো বেশী 

নমনীয় হয়। যেখানে কেবল একমাত্র পরিণতির কথাই ভাবা হয়েছে, 
সেখানে চিন্তা করার আর কিছু থাকে না, এবং কাজটার অর্থও থাকে সীমা- 

বদ্ধ। একজনে কেবল এ নিশানাটার দিকেই ধেয়ে যায়। কোনো কোনো 
পময়ে এ রকমের সঙ্কীর্ণ কাজের ধারা সফলও হয়। কিন্তু যদি অপ্রত্যাশিত 

বাধাবিশ্ন এসে পড়ে, তাহলে সম্পূর্ণ কার্ষক্ষেত্রের সম্ভাবনাগুলিকে বিস্তারিত 
ভাবে নিরীক্ষা করে নিয়ে যদি একজন কাজে লেগে যেত, তাহলে যতোখানি 

সঙ্গতি তার থাকতো এ ক্ষেত্রে ততোখানি সঙ্গতি তার আয়ত্তে থাকবে না। 

এ অবস্থায় সেই লোক নিজে তৎপর হয়ে কোনো প্রয়োজনীয় পুনধিন্তাস 
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করতে পারে না। 

মোট সিদ্ধান্ত এই যে, একটা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করাও ঘা, বুদ্ধি খাটিয়ে 
কাজ করাও ঠিক তাই। একটা কাজের খেমভাগ আগেই দেখে নেওয়ার 

অর্থ এমন একটা ভিত্তি পাওয়া, যার উপরে দাড়িয়ে পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচন 

করা সহজ হয়, এবং বিবিধ উপকরণ ও নিজেদের সামর্থ্যকে স্ুশুঙ্খলভাবে 

খাটানো যায়। এ সব করার অর্থ দাডায় একট মনের অধিকারা হওয়া 

কারণ মন হল যথাযথ মেই অভিপ্রেত, উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াশীলত।, যা তথ্যাির 

প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও পারস্পরিক সম্বন্ধ দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। একটা কা 

করতে মনস্থ: করার অর্থ, একট] ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আগে থেকেই দেখতে 

পাওয়া, কাজটা সম্পাদন করার একটা পরিকল্পন। থাকা, এবং ঘে সব পন্থা 

কাজটিকে সম্পন্ন করার উপযোগী বা তার পরিপন্থী সে সব দেখতে 

পাওয়া । কিন্বা সেটি যদি কাজ করবারই মন হঘ এবং একটা অস্পষ্ট উতৎ্কাজ্ষ। 

না হয়,-তা হলে এমন পরিকল্পনার দরকার যেটি বিভিন্ন সঙ্গতি বাঁ বাধা- 
বিপত্তির হিসাব রেখে দেয়। বর্তমান অবস্থাকে ভবিষ্যতের এবং ভবিষ্যৎ 

পরিণামকে বঙমানের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে দেখবার ক্ষমতাই হল, _ 

মন। এবং একটা লক্ষ্য বা! উদ্দেশ্য থাকার অর্থ হল ঠিক ঠিক এই লক্ষণগুলোই 

থাক।। যে পরিমাণে একজন লোক কোনে। কাজে হাত দিয়ে জানে না 

যে সেকি করছে, অর্থাৎ জানে না কাজটার সম্ভাব্য পরিণাম কি হবে, সে 

লোক ঠিক সেই পরিমাণেই মৃঢ, অন্ধ বা নির্বোধ,মনের অভাবগ্রস্ত। 
যখন কেউ পরিণতি সম্বন্ধে প্রয়োজনাতিরিক্ত শিথিল অনুমান নিয়ে নিজেকে 

তুষ্ট রাখে, ভাগ্যের আকম্মিকতায় ভর করে, কিন্বা, তার নিজের সামধ্যসহ 

আসল ব্যবস্থাগুলো৷ বিবেচনা না করেই পরিকল্পনা গঠন করে, তখন তার 

বুদ্ধিবৃত্তি অসম্পূর্ণ। মনের এই আপেক্ষিক অন্পস্থিতির অর্থ দীড়ায়, য৷ 
ঘটতে চলেছে আবেগান্ভূতি দিয়ে তার ওজন করা। বুদ্ধিমান হতে হলে 

কাজের পরিকল্পনা করার কালে আমাদিকে “থামতে হবে, দেখতে হবে, এবং 

শুনতে” হবে। 

কাজ করাকে একট! লক্ষ্য ও বুদ্ধিগত ক্রিঘ্াশীলতার সঙ্গে একাত্ম করা 

কাজের মূল্যায়নের পক্ষে যথেষ্ট,_-এই মূল্য হল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এর কৃত্য 

কর্ম। বিমূর্ত বিশেষ্য “সচেতনতা”কে একটা মূর্ত সত্তা বানাতে আমরা 
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খুবই তৎপর । আমর। ভুলে যাই যে, শব্টা আসে “সচেতন” বিশেষণ থেকে | 

আমরা যে কাজে ব্যাপৃত থাকি সে সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকার নামই সচেতন থাক; 
“সচেতন” শব্ধটি, একটা ক্রিয়াশীলতার সুবিবেচিত, পরিলক্ষিত ও পরিকল্পনা 

মূলক লক্ষ্য স্থচিত করে । আমাদের সচেতনতা এমন কিছু নয় যা অলসভাবে 

চারিদিকের দৃশ্যের প্রতি চেয়ে থাকে, বা, যার উপরে ভৌত পদার্থের ছাপ 
পড়তে থাকে; এ হল একট। ক্রিয়াশীলতার উদ্দেশ্টপুর্ণ গুণের নাম, একটা 

লক্ষ্য দিয়ে যা নির্দেশিত হচ্ছে, তারই নাম । অন্যভাবে বলতে গেলে, একটা 

লক্ষ্য থাকা মানে একটা তাৎপর্য নিয়ে কাজ করা, একটা! শ্বয়ংচল যন্ত্রের 

মতে। কাজ কর! নয। এ হল একটা কিছু কাজ ঞ্করতে “মনস্থ” করা, এবং 

এই অভিপ্রায়ের আলোতে বিষয়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করা । 

২। শুভ উদ্দেশ্যের নির্ণায়ক 

নির্ভলভাবে উদ্দেশ্ঠ স্থিরীকরণে থে নির্ণায়ক থাকে, তার বিবেচনায় আমরা 
উপরোক্ত আলোচনার ফলাফল প্রয়োগ করতে পারি। (১) যে লক্ষ্য 

ধার্য কর! হবে ত| যেন বর্তমান অবস্থাবলী থেকে উদ্ভিন্ন হয়। বর্তমানে যা গ্র 
চলেছে তার বিবেচনার উপরে এবং বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গতি ও বাধ! 

বিপত্তির উপরেই এর ভিত্তি থাকবে । আমাদের ক্রিয়াকলাপের যথার্থ উদ্দেশ্য 

সম্গলিত বিভিন্ন শিক্ষা ও নীতি সংক্রান্ত তত্ব এই মূল নিয়মটিকে অমান্য করে। 
এ সব তত্ব ধরে নেয় যে, উদ্দেশ্য আমাদের ক্রিয়াকলাপের বাইরে অবস্থিত; 
ধরে নেয় যে, উদ্দেশ্য পরিস্থিতির মূর্ত গড়নের কাছে বিজাতীয় এবং বাইরের 

প্রভাব থেকে নির্গত। এ অবস্থায় সমস্তা দীড়ায় বার থেকে যোগানো 

উদ্দেশ্তের অর্থোপলন্ধির জন্য আমাদের ক্রিয়াকলাপকে নিয়োজিত করা। 

উদ্দেশ্ট হয়ে দীড়ায় এমন কিছু, যার জন্তে আমাদের কাজ করা “উচিত” | 

যে ভাবেই হোক, এ ধরনের “লক্ষ্য” আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সীমিত রাখে; 
এ সব লক্ষ্য ভবিষ্য-দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ, এবং বিকল্প সম্ভাবনাদির মধ্যে যা ভালো! 
তার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মনের বহিঃপ্রকাশ নয়। বুদ্ধিবৃত্তি এই কারণে সীমিত 

হয় যে, পুর্ব-প্রস্তত হয়ে আসে বলে, বুদ্ধিবৃত্তির বাইরে অবস্থিত কোনো হুকুমত 
দিয়ে ওগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে হয়, এবং এ অবস্থায় লক্ষ্য পূরণের 
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জন্য একটা যান্ত্রিক উপায় বাছাই করা ছাড় মনের আর কোনো গতি 
থাকে না। 

(২) কথাটা এমনভাবে বল! হুল যেন লক্ষ্য পুরণের চেষ্টার আগেই একট! 

লক্ষ্য পুরাপুরি গড়ে উঠতে পারে । এ ধারণীকে এখন সীমিত কর। দরকার । 
কোনো লক্ষ্য প্রথমে যে আকারে জাগে তা কেবল একট! পরীক্ষামূলক 
রূপরেখা । একে পুরণ করার প্রচেষ্টাই এর মূল্য পরথ করে। যদি এই 
রূপরেখা রুতকার্ধতা সহকারে কর্মতৎ্পরত নির্দেশিত করার পক্ষে যথেষ্ট 

হয়, তা হ'লে আর কিছুর দরকার হয় না। কারণ এর যা কিছু করণীয় 

তা হল আগে থেকে একটা নিশানা ঠিক করা । এবং কখনো কখনো শুধু 
একটা সঙ্কেত পাওয়াই এর জন্ত যথেষ্ট । কিন্তু সাধারণতঃ, __অস্তত জটিল 

পরিস্থিতিতে -এ রূপরেখা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে, এমন সব অবস্থা নজরে 

আসে যা আগে চোখে পড়েনি । এতে প্রাথমিক লক্ষ্যের পুনর্ধিবেচনার 

প্রয়োজন হয় ; এর সঙ্গে কিছু যোগ বা এর থেকে কিছু বাদ দিতে হয়। 

কাজেই একটা লক্ষ্যকে নিশ্চয়ই নমনীয় হতে হবে এবং অবস্থাগতিকে 

তাকে রদ-বদল হওয়ার যোগ্যও হতে হবে। কর্ম-প্রণালীর বার থেকে 

প্যে উদ্দেশ্ট স্থির করা হয়, তা সব সময়েই অনমনীয় থাকে । বার.থেকে 
জুড়ে বা চাপিয়ে দেওয়াতে, পরিস্থিতির মূর্ত শতাদির সাথে এর কোনো 

কার্ধকারী সম্বন্ধ থাকার যুক্তি থাকে না, এবং কাজ চালিয়ে যাওয়ার পথে 

যা কিছু ঘটে তা একে ন! দেয় স্বীকৃতি, না করে খণ্ডন, এবং না আনে 

পরিবর্তন। এ রকম উদ্দেশ্যের উপর কেবল জোর করাই চলে, অর্থাৎ সে 

উদ্দেশ্টকে কেবল চাপিয়ে দেওয়াই চলে। অবস্থার সঙ্গে তার খাপ খায় 

না বলে যে ব্যর্থতা আসে, তার জন্ত দায়ী করা হয় অবস্থাদির বিকৃতিকে | 

কিন্তু এ অবস্থাতে উদ্দেশ্তটাই ঘে যুক্তিসঙ্গত নপব, তার উপরে দোষ পড়ে 
না। বিপরীতপক্ষে একটা বৈধ লক্ষ্যের মূল্য এই যে, আমরা তার সাহায্যে 

পারিপার্থিক অবস্থ। বদলাতে পারি। সে লক্ষ্য পারিপাশ্বিক অবস্থা নিয়ে 

কাজ করার এমন একট! পদ্ধতি যে, তা দিয়ে এ অবস্থার মধ্যে বাঞ্ছনীয় 

পরিবর্তন আনা যায়। একজন কৃষিজীবী জিনিসপত্র যে অবস্থাতে দেখতে 
পায়, নিক্ষিয়ভাবে ঠিক সেই অবস্থাতেই তাকে মেনে নিম্নে যতো বড়ে। 
তুল করে, আর একজনে মাটি, আবহাওয়া, ইত্যাদি অন্ুষাযী যা সম্ভব 
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তা পুরাপুরি উপেক্ষা করে পরিকল্পনা করতে গিয়েও ঠিক ততো বড়ো 
তুলই করে। শিক্ষার বিমূর্ত ও স্থ্দুরপরাহত লক্ষ্য রাখার একটা দোষ 
হল এই যে, কার্ধক্ষেত্রে এর অপ্রয়োগশীলতা৷ হাতের কাছে পাওয়া অবস্থা- 

দিকে এলোমেলোভাবে ছিনিয়ে এনে কাজে লাগাতে গিয়ে একটা প্রতিক্রিয়া 

আনে । কিন্ত একটা উত্তম লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞার বর্তমান অবস্থ। 

নিরীক্ষা করে, এবং তার জন্তে একটা পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা গঠন করে 
নিয়ে সেই পরিকল্পনার উপর অনবরত নজর রাখে, এবং অবস্থার যেমন 

যেমন বিকাশ হতে থাকে পরিকল্পনাকেও তেমনি তেমনি পরিবর্তন করতে 

থাকে । সংক্ষেপে, লক্ষ্য হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলকঙ্ এবং কাজের স্বত্রে 
এর যেভাবে পরীক্ষা চলতে থাকে, সেইভাবেই এটি বাড়তে থাকে । 

(৩) একটি লক্ষ্যকে সর্বদাই কর্মতৎপরতা-মুক্তির প্রতীক হতে হবে। 
দৃশ্তমান উদ্দেশ্ত কথাটা ইঙ্গিতপূর্ণ, কারণ এটি মনের সামনে কোনো একটা 

প্রক্রিয়ার শেষ বা সমাপ্চিকে তুলে ধরে । যে লক্ষ্যবস্ততে একট! ক্রিয়াশীলতা 

শেষ হয়, তা আমাদের সামনে রাখাই হল এ ক্রিয়াধীলতার সংজ্ঞার্থ 

দেবার একমাত্র উপায় | যেমন, গুলি করার ক্ষেত্রে একজনের লক্ষ্য হল 

নিশানা । কিন্তু একথা অবশ্তই মনে রাখতে হবে যে, “লক্্যবস্তরটা” শুধু 
একট! মার্কা বা চিহ্ছ। এর সাহায্যে একজনে যে “কাজটা” করতে চায়, 
মন তাকে স্থনিরিষ্ট করে । আসলে নিশান। নয়,_নিশানাটিকে “ভেদ করাই” 
হল দৃশ্যমান উদ্দেশ্য । নিশানাটার সাহায্যে লক্ষ্য স্থির করা! হয় বটে কিন্ত 
বন্দুকে রেখে দৃষ্টির সাহায্যও লাগে । যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা হয় 

তা হ'ল কর্মতৎপরতাকে “নির্দেশিত” করার উপায়। ধরা! যাক যেন এক- 

জনে একটা খরগোশের উপর লক্ষ্য স্থির করছেন। তিনি যা চান তা 

হ'ল সিধা করে গুলি করা। এ হল এক রকমের ক্রিয়াশীলতা | কিন্বা 

তিনি যদি খরগোশটাকেই চান, তা হলেও খরগোশটা তার ক্রিয়াশীলতা৷ 

থেকে আলাদ! থাকে না, পরন্থ তার ক্রিয়াশীলতার উপাদানরূপেই থাকে । 

অথবা তিনি খরগোশটাকে খেতে চান, কিম্বা লক্ষ্যভেদে তার প্রতিষ্ঠার 

সাক্ষীরূপে দেখাতে চান; ফলে তিনি ওটা দিয়ে একটা কিছু করতে চান, 
-উদ্দেশা, জিনিসটা দিয়ে কিছু করা, আলাদা ভাবে জিনিসটা নয় । বস্তুতঃ 

লক্ষ্যবস্তট। সক্রিয় উদ্দেশ্যের__অর্থাৎ, সফলতার সহিত কর্মধারা চালিয়ে 
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যাওয়ার,_একট। ক্রমপর্ধায় মাত্র। উপরে ব্যবহৃত “কর্মতৎপরতা-_মুক্তির” 
অর্থ হল এই | 

কোনো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে যে ক্রিরাশীলতা৷ চালু থাকে, তার 

সঙ্গে ক্রিয়াবিচ্যুত চাপানো উদ্দেশ্যের নিশ্চল প্রকৃতির বৈসাদৃশ্ঠ লক্ষণযোগ্য । 
একে সর্বদাই অচলায়তনরূপে ধারণ করা হয়; এ এমন “কোনে জিনিস” 

যা জোটাতে হবে এবং রাখতে হবে, এ রকম আবছা ধারণা থাকলে, 

ক্রিয়াশীলতা যেন অন্য কিছু করার অনিবাধ উপায় হয়ে দাড়ায়; তার 

নিজের কোনো তাত্পর্য বা! গুরুত্ব থাকে না। উদ্দেশ্যের সঙ্গে তুলিত হলে 

এ কেবল একটা অবশ্বীকীয পাপ বলে মনে হবে; এমন একটা কিছু, লক্ষ) 
বস্ততে পৌছোতে গেলে যার ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। কারণ এখানে 

লক্ষ্য বস্তই সারবস্ত । অন্যভাবে বললে, একটি লক্ষ্যের বাহক ধারণা উদ্দেশ্য 

থেকে উপায়কে প্থক করে ; অথচ যে উদ্দেশ্য একটি কর্ধতৎ্পরতার মধ্যে 

তার নির্দেশের জন্য পরিকল্পনারূপে বিকাশ লাভ করে, সেটিই একাধারে 

উদ্দেশ্ট ও উপায়। এদের পৃথক রাখা হয় কেবল স্থবিধার জন্য | যে পর্যন্ত 

না সম্পন্ন হয় সে পর্যন্ত, প্রতিটি উপায়ই এক একটি অস্থায়ী উদ্দেশ্ট, 
এবং যখনই তা সম্পন্ন হয়, তখনই কর্মতৎ্পরতাকে আরও বাড়ানোর জন্য 

সিদ্ব-উদ্দেশ্যটি উপায়ে পরিণত হয়। যে ক্রিয়াশীলতার মধ্যে আমর! নিযুক্ত 

থাকি, তখন “যা-কিছু” তার ভবিষ্তৎ নির্দেশকে চিহিত করে, তাকে বলি 

উদ্দেশ্ত , আবার যখন “সেই কিছু” বর্তমান নির্দেশকে চিহ্নিত করে, তখন 

তাকে বলি উপায়। উপায় ও উদ্দেশ্যের ছাড়াছাড়ি যে পরিমাণে ঘটে, কর্ম- 

তৎপরতার তাৎপর্য সেই পরিমাণে কমে যায় এবং একে এমন একটা এক- 

ঘেয়ে খাটুনিতে পরিণত করতে উদ্যত হয় যে, তার থেকে পালাতে পারলেই 

যেন বীচ] যায়। একজন রুষিজীবীকে তার কৃষিকাজের তৎপরত। চালানোর 

জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীকে ব্যবহার করতে হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর 

তার টান আছে কিনা, কিন্বা, যাতে কেবল তার একার স্বার্থ আছে, 

সে রকম কিছুর জন্য তাঁকে যে সব উপায় অবলম্বন করতে হয়, উদ্ভিদ্ এবং 

প্রাণীকেও সে সেই রকমই মনে করে কিনা, তার উপরে তার জীবন 

যাত্রাতে অনেক পার্থক্য হবে। প্রথম অবস্থাতে তার কাজের সম্পূর্ণ ধারাটাই 

তাৎপর্যপূর্ণ হবে; এর প্রতি ধাপেরই নিজ নিজ মূল্য থাকবে; প্রতি ধাপেই 
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তার উদ্দেশ্তপূরণের একটা অভিজ্ঞতা থাকবে । কারণ স্থগিত লক্ষ্য বা শেষ 
উদ্দেশ্টটি, তার ক্রিয়াশীলতাকে পূর্ণভাবে ও স্বচ্ছণ্দরূপে চালু রাখার জন্য একটা 
অগ্রদৃষ্টি মাত্র। কারণ যদি যে অগ্রে দষ্টি না রাখে তাহলে তাকে খুব 
সম্ভব থেমে যেতে হবে। একটি ক্রিয়াশীলতার অন্ত যে কোনো অংশের 
মতো, লক্ষ্যও নিশ্চিতরূপে কাজের একট] “উপাদ্” মাত্র । 

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ 

শিক্ষার উদ্দেশ্টের কোনে। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই | এ যেকোনে। নির্দেশিত 

বৃত্তির উদ্দেশ্যের মতো । কৃষকের মতো শিক্ষকেরও কিছু করার থাকে; 
যা দিয়ে করতে হয় সে রকমের কিছু সঙ্গতি থাকে এবং যার সাথে যুঝতে 
হয় সে রকমের কিছু বাধা-বিপত্তিও থাকে । যে সব অবস্থা নিয়ে কষককে 

কাজ করতে হয়, তা সঙ্গতিই হোক আর বাধা-বিপত্তিই হোক, সেগুলোর 

নিজ নিজ গঠন ও ক্রিয়া থাকে এবং কৃষকের নিজের কোনো! উদ্দেশ্ত থেকে 

স্বতন্ত্রভাবেই ওসব থাকে । বীজে অঞ্কুর হয়, বুষ্টি পডে, সুর্য আলো! দেয়, 

পোকায় খায়, উদ্ভিদের ক্ষয়রোগ হয়, খতুর পরিবর্তন হয়। কৃষকের লক্ষ্য 

কেবল এই সব নানাবিধ অবস্থাকে কাজে লাগানে।। তার নিজের ক্রিয়া 

কলাপ ও ওদের শক্তির মধ্যে একের বিরুদ্ধে অন্যকে ন। লাগিয়ে, সব কিছুকে 

এক সঙ্গে কাজ করানো । জমি, আবহাওয়।, উদ্ভিদের বৃদ্ধি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য 

ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক না রেখে যদি কৃষক কৃষির একটা উদ্দেশ্ঠ দাঁড় করায়, 

তবে তার কোনো অর্থ হবে না। তার সহজ উদ্দেশ্য হ'ল তার নিজের 

কর্মশক্তির সঙ্গে তার চতুষ্পাশের শক্তিপুর্জের যোগস্থত্র আগেই দেখা) 

এবং তার দৈনন্দিন গতিবিধিকে নির্দেশিত করার জন্য এই দেখাকে 

কাজে লাগানো । সম্ভাব্য পরিণামের অগ্রদৃষ্টি তাকে যে সব জিনিস নিয়ে 
কাজ করতে হবে তাদের প্রকৃতি ও কার্ধোপযোগিতার সধত্ব ও ব্যাপক 

পর্যবেক্ষণের কাজে, এবং একট] পরিকল্পনার, অর্থাৎ যে সব কাজ করতে হবে 

তার একট। কাধক্রম তৈরী করার, কাজে পরিচালিত করে । 

পিতামাতাই হ'ন আর শিক্ষকই হন, শিক্ষাবিদের পক্ষেও এই একই 

কথা । সংশ্লিষ্ট অবস্থার ধার না ধেরে কৃষকের পক্ষে যেমন রুষির একটা 
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আদর্শ খাড়া করার কোনো অর্থ হয় না, শিক্ষাবিদের পক্ষেও তেমনি শিশু- 
দের ক্রমবিকাশের যথার্থ লক্ষ্য বস্তরূপে তার “নিজের” উদ্দেশ্য দাড় করানোর 

অর্থ হয় না। একটা বৃত্তি চালু রাখতে যে সব পর্যবেক্ষণ, অনুমান ও 

ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, একটা লক্ষ্য থাকার অর্থ হ'ল, সে সব করার দায়িত্ 
গ্রহণ করা, তা সে কৃষির কাজই হোক আর শিক্ষার কাজই হোক | 

মুহুর্তের পর মুহূর্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একট। ক্রিয়া! চালিয়ে যাবার জন্য পধ- 

বেক্ষণ, মনোনয়ন ও পরিকল্পনা করতে এ লক্ষ্য যতোটা সাহায্য করে সেই 

লক্ষ্যের ততোটাই মূল্য থাকে । অন্ত দিকে যদি সেই লক্ষ্য একজনের সাধারণ 
বুদ্ধির পথ রোধ করে, তাতে ক্ষতিই হবে (বার থেকে চাপানো বা হুকুমতি 
স্ুজ্রে পাওয়! লক্ষ্য নিশ্চিতরূপে এই ভাবেই ক্ষতি করে )। 

আমাদের মনে রাখা ভালো যে, শিক্ষার নিজ অর্থে কোনো লক্ষ্য বা 

উদ্দেশ্য নেই। উদ্দেশ্ত থাকে কেবল লোকেদের, পিতামাতাদের ও শিক্ষক- 
দের শিক্ষার মতো! একট! বিমূর্ত ধারণা তাদের থাকে না। কাজেই তাদের 

উদ্দেশ্টগুলো৷ অনির্দিষ্টক্ূপে বিচিত্র থাকে, যেমন থাকে বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে 

বিভিন্নভাবে । শিশুর! যেষন যেমন বাড়ে তেমনি তেমনি তার! বদলাতে থাকে । 

আর শিশুদের যিনি শিক্ষা দেন, তার অভিজ্ঞত1 বদলানোর সাথে তিনিও 

বদলাতে থাকেন । এমন কি, শব্দে বা কথায় যার রূপ দেওয়া যায়, সে 

রকমের সর্বাধিক বৈধ উদ্দেশ্তও, শুধু শব্দের অর্থরূপে, ভালোর থেকে মন্দই 
বেশী করে, যদি এটা বুঝে না নেওয়! হয় যে, এ শব্ধাবলী উদ্দেশ্য নয়, 
বরং কিভাবে পধবেক্ষণ করতে হয়, কি ভাবে অগ্রে দৃষ্টি রাখতে হয়, 
এবং যে মূর্ত পরিস্থিতির মধ্যে এ সব উদ্দেশ্ত থাকে, সেই পরিস্থিতির শরক্তি- 
পুৰ্ণকে মুক্ত ও নির্দেশিত করার জন্য কি ভাবে বাছাই করতে হয়,_-এ 

শবাবলী তারই সন্কেত। সাম্প্রতিক কালের একজন লেখক যেমন বলেছেন, 

“কি করে বালকটিকে গোয়েন্দার গল্পের পরিবর্তে স্কটের উপন্তাস পড়ানে! 

যায়, এই বালকটিকে সেলাই শেখানো যায়, “জন”-এর মেজাজ থেকে কি 

করে উৎপীড়ন করার অভ্যাস দূর করা ধায়, কি করে এ শ্রেণীকে চিকিৎসা 
বি্ভা পড়ানোর উপযুক্ত করা যায় ইত্যাদি শিক্ষার মূর্ত কাজের মধ্যে আমাদের 
সম্মুখে যে কোটি কোটি উদ্দেশ্ট রয়েছে, এই কটা উদাহরণ তারই নমুনা ।” 

এই সব গুণ-বৈষম্য মনে রেখে শিক্ষার সকল উদ্দেশ্তের মধ্যেই ষে সব 
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বিশিষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হয়, আমরা এখন তার কয়েকটার কথা বলব । 

(১) যাকে শেখাতে হবে তার মৌলিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রয়োজনের ( আদি 
সহজাত প্রবৃত্তি এবং শিক্ষা-লন্ধ অভ্যাস সহ) ভিত্তির উপরেই শিক্ষার 

লক্ষ্য স্থাপিত হবে । আমরা দেখেছি যে, প্রস্ততি-জাতীয় লক্ষ্যের ঝৌঁক 

হ'ল বর্তমান ক্ষমতাকে বাদ দিয়ে, কোনো স্থদূর কৃতি ও দাদ্সিত্বের মধ্যে 

লক্ষ্যকে দেখা । সাধারণতঃ, পূর্ণবয়স্কদের অন্তরে যে সব বিচার বিবেচন! 

প্রিয় সেগুলিকে গ্রহণ করারই ধাত থাকে, এবং যাদের শেখাতে হবে তাদের 

সামর্থোর ধার না ধেরেই এ সব বিচার বিবেচনাকে উদ্দেশ্য বলে দাড় করানো 

হয়। আবার এ রকম সব লক্ষ্য উপস্থাপিত করারধ্ঝৌকও দেখা যায় ষে, 

সেগুলো এতোই এক জাতীম্ব যে তাতে ব্যক্তি বিশেষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষমতা 

ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়। এ কথা মনে থাকে না যে, সব রকমের শিক্ষা- 

লাভই এমন একটা কিছু, যেটি শিক্ষার্থীর পক্ষে স্থান ও কাল অন্থুযায়ী ঘটে। 
অপরিণতদের সক্ষমতা ও । অক্ষমত1 পর্যবেক্ষণ করে তারা কি হ'তে পারে 

তা স্থির করবার জন্য পরিণত বয়স্কদের উপলব্ধির বৃহত্তর পাল্লা অতীব মূল্য 
বান। যেমন একজন সাবালকের শিল্পীন্থলভ সামর্থ একটি নাবালকের কোনে 

কোনো ঝৌোকের সম্ভাব্য যোগ্যতাকে প্রদর্শন করাতে পারে । আমাদের 

কাছে যদি পূর্ণবয়স্কদের রুতি না থাকত, তাছলে আমরা ছবি আকা, পুন- 

রুৎপাদন করা, প্রতিম! গড়া, রং লেপা ইত্যাদি শৈশবকালীন ক্রিয়াকলাপের 

তাৎপর্ধ সম্বন্ধে স্থনিশ্চিত হতে পারতাম না। এই ভাবেই বড়োদের ভাষার 

ভিত্তি ছাড়! আমরা নবজাত শিশুর কলকলানির আবেগের তাৎপর্য বুঝতে 

পারতাম না। কিন্তু শৈশব ও যৌবনের ক্রিয়াকলাপ পূর্ণবয়ন্কদের বিভিন্ত 

স্থকৃতির প্রসঙ্গে স্থাপন করে নিরীক্ষা করা এক কথা, আর যাদের শেখানো 

হয় তাদের ক্রিয়াকলাপ অগ্রাহা করে বড়োদের স্ুকৃতিকে অনড় লক্ষ্যরূপে 

দাড় করানে। একেবারে অন্য কথা । 

(২) একটা লক্ষ্কে এমন হতে হবে যাতে সেটি শিক্ষাধীনদের ক্রিয়া- 

কলাপের সাথে সহযোগিতা করতে পারে,_এমন একটি পদ্ধতির মধ্যে রূপা- 

গ্িত হবার যোগ্য হয়। তাকে এমন এক পরিবেশের সন্ধান দিতে হবে 

“ষেটি” শিক্ষাধীন লোকদের সামর্থ্যকে মুক্ত ও সংগঠিত করার উপযুক্ত । যদি 
একটা লক্ষা স্থনির্দিষ্ট কার্যক্রম গঠনে সহাম়্ক না হয়, যদি এই কার্ধক্রম বিভিন্ন 
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লক্ষাকে পরীক্ষা, সংশোধন ও বিবর্ধন না করে, তা হলে এ লক্ষ্য হবে মূলাহীন। 

এ ধরনের লক্ষা শিক্ষাদীনের স্থস্ত কাজের সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে, উপস্থিত 

পরিস্থিতির পধবেক্ষণ ও পরিশোধনের কাজে সাধারণ বিচার বুদ্ধিকে রুদ্ধ 

করে দেয়। আর অনড় উদ্দেশ্ের সাথে যা যা খাপ খায় তাদের ছাড়া আর 

সব কিছুকেই স্বীকৃতির বাইরে রাখার পক্ষে ক্রিয়া করে। প্রতিটি অনমনীযপ 

লক্ষাই মূর্ত অবস্থার প্রতি সযত্ব মনোযোগকে নিম্প্রয়োজন করে তুলতে চায় 

যেহেতু যেভাবেই হোক একে খাটাতে হবে, সেই হেতু যা ধর্তবোর যধ্যে 

নয় তাকে পুঞ্ঘান্টপুঙ্ঘ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা! কি? বার থেকে চাপানো 

উদ্দেশ্যের যে পাপ তার পুল রয়েছে গভীরে । শিক্ষকেরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের 

কাছ থেকে ওগুলো পায়, আর কর্তপক্ষেরা পায় সমাজে যা প্রচলিত রয়েছে 

তার থেকে । শিক্ষকেরা ওগুলো চাপিয়ে দেন শিশুদের উপরে । এর প্রথম 

পরিণাম এই যে, শিক্ষকের বুদ্ধিবৃত্তি স্বাধীনভাবে কাজে করে না, উপর 

থেকে যা লিখে দেওয়! হয়েছে তার পরি গ্রহণের মধ্যেই তার বৃদ্ধিবৃত্তি বন্দী 

থাকে । শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে কর্তৃত্বীল পরিদর্শকের হুকুম, পদ্ধতি সম্বদ্ধীম় 

পাঠ্যপুস্তক, নিিষ্ট পাঠক্রম, ইত্যাদি থেকে এতে। কম মুক্ত থাকেন যে, 

তিনি শিক্ষার্থীর মন ও বিষর়বস্তর উপর নিবিডভাবে কোনো মনোযোগ দিতে 

পারেন না। শিক্ষকের অভিজ্ঞতার প্রতি এই অনাস্থ।, তখন শিক্ষার্থীদের 

সাড়ার প্রতি অনাস্থাতে প্রতিফলিত হয়। বার থেকে ছু-তিন বার করে 

চাপিয়ে দেওয়ার মাধামে শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্দেশ্য পরিগ্রহণ করে। এবং 

যে সব উদ্দেশ্য তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, আর যেগুলো 

তাদের মেনে নিতে হয়, এ ছু”য়ের মধো সন্ঘর্ষের ফলে তারা অনবরত বিভ্রান্ত 

হতে থাকে । যে পধন্ত প্রতিটি ক্রমবিকাখমান অভিজ্ঞতার অন্তনিহিত 

তাৎ্পধের গণতান্ত্রিক নির্ণায়ককে স্বীরূতি দেওয়া না হয়, সে পধন্তই আমরা 

বহিরাগত লক্ষ্যের প্রতি উপযোগিতার দাবীতে বুদ্ধির দিক দিয়ে বিভ্রান্ত 

হতে থাকব। 

(৩) যাকে সাধারণ ও শেষ উদ্দেশ্ঠ বলা হয় শিক্ষাবিদদের তা থেকে 

সতর্ক থাকতেই হবে । অবশ্য প্রতিটি ক্রিম্বাশীলতা, তা সে যতো বৈশিষ্টযপূর্ণ ই 

হোক না কেন, তার শাখা-প্রশাখা হ্ত্রে সাধারণ রূপ নেয়। কারণ ত। 

অনির্দিষ্টূপে অন্তান্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে । একটি সাধারণ ধারণা যে পরিমাণে 
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এই সব যোগস্ত্রের প্রতি আমাদিকে সজীব রাখে, সেই পরিমাণেই তা 

সাধারণ। কিন্ত সাধারণ শবে “বিমূর্ত”ও বোঝায়, অর্থাৎ যা বিশিষ্ট প্রসঙ্গ 

থেকে বিচাত। এবং এই বিমূর্ততার অর্থ দূরবতিতা। এটি আমাদিকে 
উপায়-বিচ্যুত উদ্দেশ্টের জন্য প্রস্তরতিকল্পে শিক্ষাদান ও শিক্ষালীভ করার 
ধারণাতে আবার ফিরিয়ে আনে । আক্ষরিক অর্থে এবং সকল সময়েই 

শিক্ষা যে তার নিজেরই পুরস্কার, এ কথার অর্থ এই যে, কোনো শিক্ষা বা 
শঙ্ছলাই শিক্ষামূলক নয়, যদি তা নিজগ্রণেই এবং অন্যবহিতভাবে সার্থক না 

হয়। একটি যথার্থ সাধারণ লক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রশস্ত করে। একজনকে অধিক 
সংখ্যক পরিণাম বা যোগন্তত্র গ্রহণ করতে উদ্দীপিত করে । এর অর্থ, বিভিন্ন 

উপায়ের অধিকতর প্রশস্ত ও নমনীষ পর্বেক্ষণ। একজন কৃবক পারম্পরিক 

ক্রিয়াশীল শক্তিপুঞ্জের যতো বেশী হিসাব রাখবে, তার সঙ্গতিও ততো বেশী 

বিচিত্র প্রকারের হবে। কাজ আরম্ভ করার জন্য সে সম্ভাব্য অনেক ক্ষেত্র 

দেখতে পাবে , এবং সে যা করতে চাষ তা করার জন্য বেশী পথ খুজে পাবে। 

সম্ভাব্য ভবিষ্কাৎ কৃতি সম্বন্ধে একজনের ধারণ! যতে| বেশী সম্পূর্ণ থাকে, 

অল্প কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে তার ক্রিয়াশীলতা ততোই কম বাধা 

থাকে । একজনে যদি কোন বিষয় সঙ্গন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে জানে, তা হালে 

সে প্রায় যেকোনো জায়গা! থেকেই কাজ আরম্ত করতে পারে, এবং নিরবছিন্ন- 

ভাবে ও সফলতার সহিত তার কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে । 

অতএব, যাকে সাধারণ বা ব্যাপক লক্ষ্য বল হম তা বর্তমান ক্রিয়া 

কলাপের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত ভাবে নিরীক্ষা করার অর্থে বুঝে নিয়ে, আমর! 

এখন আজকালকার শিক্ষাতত্বে সে সব বৃহত্তর উদ্দেশ্য চল হয়েছে, তার 

মধ্যে কয়েকটিকে হাতে নেব, এবং দেখব যে এ সব উদ্দেশ্ত অব্যবহিত, 

মূর্ত ও বহুমুখী লক্ষ্যগুলির উপরে কি ধরনের আলোকপাত করে। অব, 
সর্বক্ষেত্রেই এই সব অব্যবহিত লক্ষ্যই শিক্ষাবিদের আসল দায়িত্বের বিষয়। 

আমর ধরে নিচ্ছি যে, (যা বল! হয়েছে তার থেকেই অবশ্ট এ কথা আসে ) 

এ সব উদ্দেশ্যের মধ্যে বাছাই করার, বা, ওগুলোকে পরস্পরের প্রতিযোগী 

মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা যখন প্রত্যক্ষভাবে একটা 

কাজে লাগি, তখন আমাদিকে একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ কাজ 

বেছে নিতে বা মনস্থঃ করতে হয়, কিন্তু ব্যাপক উদ্দেশ্য বিনা-প্রতিদ্বন্দি- 
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তায় যতো খুশী থাকতে পারে। কারণ তা থাকার অর্থ হবে একই দৃশ্ঠ 
বিভিন্ন দিক থেকে হদেখা। একজনে একই সময়ে কয়েকটা পাহাড়ে উঠতে 

পারে না, কিন্তুসে ভিন্ন ভিন্ন পর্বতে আরোহণ করে যে সব দৃশ্য দেখে, 

সেগুলো পরস্পরের অন্নুপুরণ করে , এর! বিরুদ্ধ প্রতিযোগী জগৎ খাড়া 

করে না। কিন্বা বিষয়টা একটু অন্য রকম ভাবে বললে দ্রাড়ায় যে, একই 
উদ্দেশ্যের এক রকমের বর্ণনা এক রকমের প্রশ্ব ও পর্যবেক্ষণের সঙ্কেত 

দিতে পারে, এবং আর এক রকমের বর্ণনা আর এক রকমের প্ররশ্নমাল! 

তুলে, অন্য রকম পর্যবেক্ষণের দাবী তুলতে পারে। তা হলে উদ্দেশ্য যতো 
সাধারণ হয় ততোই এভালো। এতে একটা বর্ণনা যা তুচ্ছ করবে, অন্ঠটা 

তার উপরই জোর দেবে । বিজ্ঞান-সন্ধানীর পক্ষে অনুমানের বন্ত্ব ষে 

ভাবে কাজ করে শিক্ষকের পক্ষেও বণিত লক্ষ্যের বন্ুত্ব সেই ভাবে কাজ 

করতে পারে। 

সারাংশ 

লক্ষ্য সন্ধানের অর্থ, যে-কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পরিণাম চেতনায় 

এনে বর্তমান পর্যবেক্ষণ ও কর্ম- ধারাকে বাছাই করার উপাদান রূপে গ্রহণ 

করা। এতে সূচিত হয় যে, একটি ক্রিগ্নাশীলতা৷ বুদ্ধিগম্য হয়েছে । এর 
স্নির্িষ্ট অর্থ হল, কোনে! এক পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কাজ করার 

সাথে যে বিকল্প পরিণাম জড়িত থাকে, তার ভবিস্ব-দৃষ্টি, এবং যা-কিছু 
পূর্বান্থমান করা হয়েছে, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্দেশিত করার জন্য 
তার সদ্ববহার করা । কাজেই, একটা কাজের প্রণীলীর উপরে বার থেকে 
কোনো লক্ষ্য চাপিয়ে দেওয়া হলে আসল লক্ষ্য প্রতি পদেই তার বিরোধিতা 
করে। চাপানো লক্ষ্য অনড় ও অনমনীয়। কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, 
এ রকমের লক্ষ্য বুদ্ধিবৃত্তির উদ্দীপক হয় না, পরস্ত এই এই করতে হবে বলে 
এটা একটা বাইরের হুকুম হয়ে থাকে । বর্তমান ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগ 
সাধন করার পরিবর্তে, এ ধরনের লক্ষ্য বহুদূরে থাকে, এবং যে সব উপান্ 
অবলম্বন করে এতে পৌছোতে হবে তার থেকে এটি বিচ্ছিন্ন থাকে। 

স্বচ্ছন্দ ও অধিকতর সমতাপূর্ণ ক্রিয়াশীলতার সঙ্কেত দেওয়ার পরিবর্তে 
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এ রকমের লক্ষা কর্মতৎ্পরতাকে সীমাবদ্ধ রাখে । শিক্ষাক্ষেত্রে, বার থেকে 
চাপানে। এই লক্ষ্যের প্রচলন, কোনে। এক স্থুদূর ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির 

উপরে জোর দেয়। এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাজকেই যাক্ত্রিক ও 
দাস-হুলভ করে তোলে । 



নবম অধ্যায় 
লক্ষ্য হিসাবে স্বাভাবিক বিকাশ ও সামাজিক কৃতিত্বের স্থান 

১। লক্ষা সরবরাহে প্রকৃতি 

যে চুড়ান্ত লক্ষ্যের কাৰ্চছ অন্য সব কিছুই অধীন, শিক্ষার এমন একট! 
বিশিষ্ট লক্ষ্য স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াস আমরা! এইমাত্র দেখিয়েছি । দ্েখিরেছি 

যে, যেহেতু সাধারণ লক্ষ্যগুলো৷ মাত্র সেই সব ভবিষ্যাপেক্ষ দৃষ্টিকোণ, যার 

থেকে বর্তমান অবস্থাদির নিরীক্ষা, 'এনং তাদের সম্তাব্যতার মৃল্যান্গমান কর! 
যায়, সেইহেতু আমাদের যতো খুশী লক্ষা থাকতে পারে এবং তাদের মধো 
পারস্পরিক সন্বন্বও থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 

বনু লক্ষ্যের কথা বলেছি, এবং এর সব কটিরই স্থানিক মূলা রয়েছে । কারণ 

একটি লক্ষ্যের প্রস্তাবনার অর্থ, তাকে একট] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুরুত্ব 
দেওয়া । এবং যে সব বিষয়ের উপর গুরুতর দেওয়ার দরকার নেই, অর্থাৎ 

যেসব বিষয় নিজেরা নিজেদের ভালোভাবেই দেখতে পারে, আমরা তার 

উপরে গুরুত্ব দিই না। আমরা বরং সমসাময়িক পরিস্থিতির ত্রুটি ও 

প্রয়োজনের ভিত্তিতেই আমাদের প্রস্তাব রচনার দিকে ঝুঁকি। যা কিছু 

ঠিক আছে বা মোটামুটি ঠিক আছে, আমরা কোনো প্রকাশ্ত উক্তি না 
করে তা মেনেই নিই । কারণ ও-রকমের উক্তি কোনো কাজে লাগে ন|। 

কোনো পরিবর্তন আনবার জন্যই আমরা আমাদের স্পষ্ট লক্ষ্য গঠন করি। 

কাজেই যখন বলি যে, কোনো এক কাল-ধর্ম বা বংশাবলী তাদের সংজ্ঞাত 

অভিক্ষেপনের মধ্যে যা যা আসলে তাদের মধ্যে খুব কম মাত্রায় থাকে, ঠিক 

তাদের উপরেই গুরুত্ব দেয়, তখন আপাত বিরোধী এমন কোনো কথা বলা 

হয় না যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে। শ্বৈরাচারী দমন-নীতি সচেতন 

প্রতিক্রিম্বারূপে স্যহান বাক্তি-স্বাধীনতার বাঞ্চনীয়তাকে আহ্বান জানাবে,_: 

আহ্বান জানাবে বিশঙ্খল ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে সামাজিক 

নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে | 

প্রত্যক্ষ ও অগ্রত্যক্ষ আচার-আচরণ এবং সংজ্ঞাত বা বণিত উদ্দেশ্য এই” 
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ভাবে পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। বিভিন্ন সময়ে, _ পুর্ণাঙ্গ জীবন- 
যাত্রা, ভাষা-শিক্ষার সুন্দরতর পদ্ধতি, শব্দের পরিবর্তে বস্তর মাধ্যমে শিক্ষা, 
সামাজিক কৃতিত্ব, ব্যক্তিগত কৃষ্টি, সমাজ সেবা, ব্যক্তিতার পূর্ণ বিকাশ, 
বিশ্বকোবিক জ্ঞান, শৃঙ্খলা, সৌনরষানুভূতি, ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়ত। ইত্যাদি 
লক্ষা,_উদ্দেশ্ট সাধন করেছে। নিম্নলিখিত আলোচনাতে সম্প্রতি-গ্রভাবশীল 
তিনটি উক্তিকে ধর| যেতে পারে। পূর্বের কয়েকটি অধায়ে প্রসঙ্গক্রমে 
আরও কয়েকটি উক্তি আলোচিত হয়েছে । এর পরে, জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ের 
অধ্যয়নের মূল্যবোধের আলোচনাকালে, আরও ক্লুয়েকটি বিবেচিত হবে। 
আমর! রুশোর এই উক্তি নিয়ে বিবেচনা শুরু করছি যে, শিক্ষা! হ'ল বিশ্ব- 
প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশের ক্রিয়া-প্রণালী। এই উক্তি অনুসারে প্রকৃতি সমাজের 

বিরোধিতা! করে ( পূর্বে দেখুন, পু; ১১৯ )। এর পরে, সামাজিক কৃতিত্ব সম্বলিত 
বিপরীত ধারণা বিচার করন , এই ধারণা অনেক স্থানে সমাজকে প্ররুতির 
বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করে । 

(১) শিক্ষা-স"ম্কারকগণ গতান্গতিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতির কৃত্রিমতার 

উপর বিরক্ত হয়ে শিক্ষার মানদ গুরূপে বিশ্ব-প্ররুতির আশ্রয় নিতে চান। 

ধরে নেয়! হয় যে, বিশ্ব-প্রকৃতিই শিক্ষার নিয়ম এবং উদ্দেশ্য যোগাতে পারে । 

আমাদের কাজ হ'ল প্ররুতির পন্থা অনুসরণ করা এবং তার সাথে সঙ্গতি রাখা । 

যাঁদের শেখান হয় তাদের প্রকৃতিদত্ত সম্পদের দিকে খেয়াল না রেখে যে লক্ষ 

স্থিরীকূত হয় তার ভান্তির প্রতি সবলে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মধ্যেই এই 

ধারণার সদর্থক মূল্য রয়েছে। কিন্ত ষা প্রাকৃতিক তাকে এক অর্থে “স্বাভাবিক” 
এবং আর এক অর্থে ভৌতিক বলে ধরে নিলে, ছুই অর্থ মিশে গিয়ে 

সহজেই একট বিভ্রান্তি দেখা দেয় । এই ধারণার দুর্বলতা এখানেই | এ অবস্থায় 
ভবিষাদুষ্টি ও যোজনার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির গঠনমূলক ব্যবহারকে হাস করা হয়। 

প্রকৃতির পথ থেকে আমাদের সরে ফ্রীড়াতে হবে এবং প্রকৃতিকেই কাজ 
করতে দিতে হবে,_আমাদের কাজ হবে এইট্ুকু। যেহেতু এই মতের 
সত্য ও মিথ্যা! দিক ছুটো৷ রশোর থেকে বেশী ভালো করে আর কেউ বর্ণনা 

করেন নি, সে জন্যে আমরা রশোর কথাতেই ফিরে যাব। 

তিনি বলেন, “আমর! শিক্ষা পাই তিনটি উৎস থেকে, প্রকৃতি, মানুষ 
€ বস্ত। অঙ্গ-প্রতাঙ্গ এবং সাম্যের স্বতঃবৃত্ত বিকাঁশ হ'ল প্রকৃতির শিক্ষা । 



১৪৮ শিক্ষা দর্শন 

এই বিকাশকে কাজে লাগাতে শেখাবার শিক্ষা হ'ল মানুষের দেওয়া শিক্ষা! । 

পারিপান্থিক বন্ত ও ঘটনা থেকে আমরা যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা! লাভ করি 
তা হ'ল বন্ত-প্রদত্ব শিক্ষা। এই তিন রকমের শিক্ষা যখন সামপ্রশ্যপূর্ণ হয়, 

তখনই মানুষ তার যথার্থ লক্ষ্য-বস্তর দিকে চলে ।......আমাদের যদি প্রশ্ন 
কয়া হয় এই উদ্দেশ্টটা কি, তাহলে তার উত্তর হবে এই যে, উদ্দেশ্টাটা 

হ'ল প্ররুতির। কারণ যেহেতু এই তিন রকমের শিক্ষার পূর্ণতার জন্য 

এদের মধ্যে এঁক্য থাকা প্রয়োজন, সেইহেতু এ তিনটির মধ্যে যেটি 

সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিযুক্্ণ থেকে স্বাধীন, সেটিই অন্য ছুটিকে নির্ধারিত 

করার জন্য আমাদিকে অপরিহাধরূপে নিয়ন্ত্রিত করবে ।” এর পরে 

রুশো প্রকৃতির সংজ্ঞায় বলেন যে, “বাধ্যতামূলক অভ্যাস হবার, আর 

অন্যদের মতামতের প্রভাব দ্বারা রদ-বদল হবার পূর্বে এর! যে অবস্থাস্ 

থাকে,” প্রকৃতি হল সেই বিবিধ সহজাত সামর্্য ও মানসতা | 
রূশোর শব্ধ বিন্যাস যত্বসহকারে পরীক্ষা করে দেখা সার্থক হবে। রুশোর 

এই অদ্ভূত বাক্-ভঙ্গীতে শিক্ষা সম্বন্ধে সার সতাগুলি নিহিত হয়েছে । প্রথম 
কয়েকটি বাক্যে যা যা বলা হয়েছে তার থেকে আরও ভালো করে কিছু 
বলা অসম্ভব । শিক্ষাগত বিকাশের তিনটি উপাদান হ'ল, (ক) আমাদের 

দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক গঠন 9 তাদের স্বধর্মগত ক্রিয়াকলাপ । 

(খ) অন্যান্ত লোকের প্রভাবে এই সব অঙ্গকে যেভাবে কাজে লাগানে। হয়; 

(গ) পরিবেশের সঙ্গে তাদের সরাসরি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ৷ প্রস্তাবনার পক্ষে 

এই উক্তি নিশ্চিতরূপেই যথেষ্ট । তার আর ছুটো প্রস্তাবও সমান সঙ্গত। 

যেমন, (ক) যখন শিক্ষার এই তিনটি উপাদান সামগ্তস্তপূর্ণ ও সহযোগী হয়, 

কেবল তখনই ব্যক্তির পধাপ্ত বিকাশ ঘটে, এবং (খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া- 

কলাপ আদি বলে, এরাই সামঞ্রস্ত গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু একটু ভেবে 
দেখলে, আর রুশোর অন্যান্য উক্তি দিয়ে তা পরিপুরণ করে নিলে দেখা! যাবে 

ষে, যদিও এই তিনটি উপাদানের যে কোনো! একটি যাতে তার শিক্ষামূলক 
ক্রিয়া করতে পারে, সে জন্যে তিনটিকেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে, তবুও 
রুশে। কিন্ত, এ তিনটিকে সে রকমের সহযোগী উপাদান বলে মনে করার 

পরিবর্তে, এদের ক্রিয়া পৃথক পৃথক ও স্বতন্ত্র বলেই ধরে নিয়েছেন। বিশেষ 

করে তিনি বিশ্বাস করেন যে, জন্মস্থত্রে লব্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ধীশক্তি স্বতন্ত্র 
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ভাবে এবং তার কথায়, “ম্বত:স্ফুর্ত” ভাবেই বিকাশ লাভ করতে থাকে । 
তার বিবেচনায়, ওদের যে ভাবে কাজে লাগানো হম, তার সঙ্গে সম্পর্ক- 

বিহীন হয়েই ওর! বিকাশলাভ করতে পারে । এবং সামাজিক সহযোগ থেকে 

যে শিক্ষা আসে, সে শিক্ষাকে এ স্বত:স্ফৃর্ত বিকাশলাভের অধীনে রাখতে 
হবে। এখন দেখা যাবে যে, এ ছুটে! বিষয়ের মধ্যে প্রচণ্ড প্রভেদ রয়েছে £ 

এর একটা হ'ল, সহজাত ক্রিয়াকলাপকে এই ক্রিয়াকলাপেরই অনুযায়ী রেখে 

কাজে লাগানো,_এর উপরে কোনো জোর জবরদস্তি করে, বা একে বিকৃত 

করে নয়। অগ্ঠটি হ'ল এই যে, কোনে কাজে লাগানে। ছাড়াই সহজাত 
ক্রিয়াকলাপের একটা স্বাভাবিক বিকাশ থাকেঞ্চ এবং কাজের ভিতর দিয়ে 
যা শিক্ষা করা হয়, এই স্বাভাবিক বিকাশই তার মান ও নমুনা যোগায়। 

পূর্ব দৃষ্টান্তে ফিরে গেলে দেখা যাবে যে, ভাষা আয়ত্ত বরার ক্রিয়া-প্রণালী 
যথাযথ শিক্ষামূলক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রাক্স পূর্ণাঙ্গ আদর্শ যোগায়। এখানে 

কাজ আরম হয়, স্বরযন্ত্র, শ্রবণেন্দ্রিম ইত্যাদির স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ থেকে । 

কিন্ত এরকম মনে কর! একেবারেই অর্থহীন যে, এই সব সহজাত বহে 

এমন কোনো নিজস্ব ও স্বাধীন ক্রমবিকাশের গুণ আছে যার উপরে ফেলে 

রাখলে স্থসম্বদ্ধ বাচনভঙ্গী ফুটে বেরবে। আক্ষরিক অর্থে ধরলে রূশোদ্ন 

স্তত্রের এই অর্থ দাড়ায় যে, বড়োরা শিশুদের কলরব ও কলকলানিকে দেনেছ 
নিয়ে ওগুলোরই পুররাবৃত্তি করাবে, এবং ওগুলোকে কেবল স্পষ্ট বাক্- 

প্রণালীর সুচনা বলেই ধরে নেবে ন।, বরং সেগুলিকে আসল ভাষার অন্থুন্ন 

বলেই মেনে নেবে, এবং সকল প্রকার ভাষা-শিক্ষার মান্দগুরূপে গ্রহণ করবে । 

বিষয়টি এই বলে সংক্ষেপ করা যায় যে, রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অভি 

প্রয়োজনীয় সংস্কৃতি সাধনের স্থত্রপাত করেছিলেন; তার এই মত নির্ভুল 
যে, অঙ্গ-অবয়বের স্বাভাবিক গঠন ও ক্রিয়াকলাপ এদের ব্যবহার সম্বন্ধে 

যাবতীয় শিক্ষা দেওয়ার “শর্ত” যোগায় ; কিন্তু তার এ কথার মধ্যে বড় তুল 
এই যে, তারা কেবল শর্তই যোগায় না, পরস্ত এদের বিকাশের “উদ্দেশ্য ও” 

যোগায়। আসলে, সহজাত ক্রিয়াকলাপকে এলোমেলো! ও খামখেম্ালী 

অনুশীলন থেকে দূরে রেখে যথার্থভাবে কাজে লাগালেই তাদের বিকাশ ঘটে । 

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, সমাজ মাধ্যমের কাজ হল, ক্ষমতাদির সর্বোতষ 
সম্ভাব্য প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে ক্রমোন্নতি নির্দেশিত করা। সহজ-গ্রবৃত্িজাত 
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ক্রিঘ্াকলাপকে রূপক অর্থে এই জন্যে স্বতংস্ফূর্ত বল! যেতে পারে যে, বিশিষ্ট 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এক এক ধরনের কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ পক্ষপাতিত্ব থাকে । 

এই পক্ষপাতিত্ব এতো! শক্তিশালী যে, আমর। এর বিপরীত দিকে যেতে পারি 

ন।, যদিও বিপরীত দিকে যাওরার চেষ্টট করে আমরা এদের বিকৃত, খর্ব ও 
কলুষিত করতে পারি। কিন্ত এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের স্বত:স্ফর্ত স্বাভাবিক 

বিকাশ হবে,--এই ধারণাটা অবিমিশ্র অতিকল্পনা। ্বাভাবিক বা সহজাত 

ক্ষমতা সর্বরকম শিক্ষার প্রারভিক ও প্রান্তিক শক্তি যোগার, এর! এর উদ্দেশ্ত বা 

লক্ষ্য যোগায় না। অনভ্যন্ত ক্ষমতা নিয়ে আরম্ভ কর। ছাডা কোনো শিক্ষাই ঘটে 

না, কিন্তু শিক্ষালাভ অনভ্যু৪্ত ক্ষমতাদির স্বত:স্ফুর্ত প্রাবন নয়। নি:সন্দেহে, 

রুশোর বিপরীত মতের কারণ এই যে, তিনি ভগবানকে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত 

একাত্ম করেছিলেন। তার মতে আদি ক্ষমতাবলী পুরোপুরি কল্যাণকর । 

কারণ এগুলি সরাসরি একজন মঙ্গলময় স্ষ্টিকতার কাছ থেকে এসেছে | গ্রাম 

ও শহর সম্বন্ধে একট। পুরাতন প্রবাদকে শব্দান্তরিত করলে এই দাড়ায় : 

ভগবান স্ষ্টি করেছেন মান্ধষের আদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ধাঁশক্তি, আর মানুষ 

স্ষ্্ট করে সেই সব প্রয়োগ যার মধ্যে ওগুলে। খাটানো হ্য়। কাজেই পূর্বোক্ত 
বিষয়টির বিকাশ যে মানদণ্ড যোগায়, শেষোক্ত বিষয়টিকে তার অনুগত করতে 

"হবে। যখন মান্থষ তার জন্মগত ক্রিয়াকলাপকে যে যে কাজে খাটাতে হবে 
তা ঠিক করতে চেষ্টা করে, তখন সে এশ্বরিক পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করে। 

প্রকতির উপর বা ভগবানের কাজের উপর সামাজিক ব্যবস্থাদির এই হস্তক্ষেপই 

মানুষের মধ্যে কলুষতার মুখ্য প্রভব। সকল স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে এক 

অবিচ্ছেস্ক কল্যাণ সম্বন্ধে রশোর এক আবেগময় ঘোষণা ছিল। সহজাত 

প্রবৃত্তির সামগ্রিক দুরত্তি সম্বন্ধে সেকালের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে এই 

ঘোষণা এক প্রতিক্রিয়া বিশেষ ৷ শিশ্তদের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি দৃগ ভঙ্গীর 
পরিবর্তন সাধনে সে ঘোষণার প্রবল প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু এ কথা বলা 

প্রায় নিশ্রয়োজন যে, জন্মগত আবেগ নিজগুণে ভালও নয়, মন্দও নয়, পরন্ত 

যে সব লক্ষ্যবস্তর প্রতি ওগুলো নিয়োজিত হয়, সেই অনুসারে ওগুলো 

ভালো বা মন্দ রূপ ধারণ করে। এ কথা সন্দেহাতীত যে, উপেক্ষা, 

অবদমন, এবং উপযুক্ত সময়ের আগেই জবরদস্তি করে কোনো কোনো 

সহজ প্রবৃত্িকে অন্য কিছুর জন্যে ব্যয় করে যে বিকাশ ঘটাবার প্রচেষ্টা 



লক্ষ্য হিসাবে স্বাভাবিক বিকাশ ও সামাজিক কৃতিত্বের স্থান ১৫১ 

দেখা যায়-_-তা বহু নিবার্ধ অনিষ্টের জন্যই দায়ী। কিন্তু এ কথার নীভিবাচক 

অর্থ এ নয় যে, নিজ নিজ “ম্বতংস্ফুর্ত বিকাশের” জন্যে এদের নিজ নিজ 
ভাগ্যের উপর ফেলে রাখতে হবে। পরম্ভ এর অর্থ হল, এমন এক ধরনের 

পরিবেশ যোগানো, যে পরিবেশ এই সব প্রবৃত্তিকে সংগঠিত করবে। 
রূুশোর বর্ণনার মধ্যে যে যে সত্য উপাদান রয়েছে তার দিকে চোখ 

ফেরালে আমরা দেখতে পাই ষে, স্বাভাবিক বিকাশকে লক্ষ্যরূপে নিয়ে তিনি 

চলিত আচার-আচরণের অনেক দোষ সংশোধনের উপায় স্থির করতে পেরে- 

ছিলেন এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বাঞ্চনীয় লক্ষ্য নির্দেশ করতেও সমর্থ 

হয়েছিলেন । 

(১) স্বাভাবিক বিকাশকে লক্ষ্যরপে নিলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 

দিকে এবং স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রয়োজনের দিকে নজর পড়ে। স্বাভাবিক 

বিকাশের লক্ষ্য পিতামাতা ও শিক্ষকদের কাছে এই আবেদন জানায় ষে, 

স্বাস্থ্কে একটা লক্ষ্য করে নাও , শারীরিক শক্তি ছাঁড়। নিয়মিত বিকাশ হয় 

না। কথাটা খুবই সোজা, তবুও কার্ধক্ষেত্রে এর যথোপযুক্ত স্বীকৃতি থাকলে, 
প্রায় স্ব়খচল হয়েই তা আমাদের শিক্ষা কাধের বহুবিষয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 

আনত । “প্রতি” অবশ্য একট| ভাসা ভাসা রূপক শব্দ, কিন্তু প্রকৃতি যা বলে 
তার একটা কথা এই যে, শিক্ষাসংক্রান্ত কৃতির কতকগুলে। শর্ত আছে; এবং যে 

পর্যন্ত না আমরা জানতে পারি যে, এই শতগুলো কি কি, এবং যে পর্ধস্ত না 

আমাদের শিক্ষাবৃত্তিকে এই শর্তাবলীর সাথে স্থুসঙ্গত করতে শিখি, সে 
পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্টের মহোত্তম ও সর্বোচ্চ আদর্শগত লক্ষাও ব্যাহত 

হতে বাধা ; এবং সেটি স্থফলদায়ক না হয়ে বরং মৌখিক ও ভাবরসাত্মক 

হয়েই থাকবে । 
(২) স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষ্য দৈহিক সচলতাকে শ্রদ্ধেয় করার লক্ষ্যে 

রূপান্তরিত হয়। রশোর কথায়, “শিশুরা সর্বক্ষণই গতিশীল; বসে-থাকা- 

জীবন ক্ষতিকর ।” যখন তিনি বলেন, “প্রকৃতির অভিপ্রায় হল যন চালনা করার 

আগে শরীরকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন,” তখন তিনি প্রকৃত অবস্থাটা খুব 
যুক্তিসঙ্গতভাবে বলেন নি। কিন্তু যদি তিনি বলতেন যে প্ররুতির “অভিপ্রায়” 

(তার কাব্যস্সিপ্ধ ভাষায় ) হল, শরীরের যাংসপেশী সঞ্চালনের “দ্বারা” মনের 

বিশিষ্ট রূপের বিকাশ সাধন করা, তা হলে তিনি একট! সদর্থক সত্যোক্তি 
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করতেন। অন্য কথায়, গ্রকতিকে অনুসরণ করার মূর্ত অর্থ হল, অভিযান- 

আবি্ষারে জিনিস-পত্র নিয়ে কাজ করার প্রতি, এবং ক্রীড়া-কৌতুকের ক্ষেত্রে 

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘে আসল ভূমিকা গ্রহণ করে তার প্রতি, শ্রদ্ধা রাখা । 
(৩) এই সাধারণ লক্ষ্য, শিশুদের মধ্যে যে ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে 

তার প্রতি শ্রদ্ধায় বূপাস্তরিত হয়। যিনিই সহজাত ক্ষমতাবলীর গুরুত্বের 

সারমর্ম অনুধাবন করেন, তিনিই ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে এই ক্ষমতা গুলোর 

বিভিন্নতা দেখে চমত্কৃত ন| হয়ে পারেন না। এই পার্থক্য কেবল এ সব 
ক্ষমতার প্রাথধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, পরন্থ আরও বেশী প্রযোজ্য ওদের 

গুণ ও বি্তাসের ক্ষেত্রে । রুশো বলেন, “প্রত্যেক ব্যক্তিই একট! বিশেষ ধাত 

নিদ্ধে জন্মগ্রহণ করে ।...আমরা বাদ-বিচার ন। করে বিভিন্ন ধাতের শিশুদের 
একই অন্থশীলন্র কাজে নিযুক্ত করি । তাদের শিক্ষা তাদের বিশিষ্ট ঝোক 

নঞ্ঈ করে একটা নিরুদ্ধম একরূপতা! স্থাপন করে । এতে প্রকৃতির প্রকৃত 

অবদানের খর্বতায় আমাদের প্রচেষ্টা অপচায়িত হবার পরে আমরা দেখতে 

পাই যে, ক্ষণিকের জন্য যে অলীক দীপ্তি প্রতিস্থাপিত কর। হয়েছিল তা শ্রান 

হয়ে যায়, এবং ষে স্বাভাবিক সাম্য আমর। চুণ করেছি তাও আর পুন- 
রুজ্জীবিত হয় ন1।” 

, সর্বশেষে, শিক্ষায় প্ররতি-অন্পরণ লক্ষ্যের অর্থ হল, বিভিন্ন অগ্রা- 

ধিকার ও স্বার্থবোধের উদ্ভব, বৃদ্ধি ও হাস লক্ষ্য করা। বিভিন্ন সামর্থ্য 

অনিয়মিতভাবে মুকুলিত ও প্রস্ফাটিত হয়, এদের কোনো স্থষম ও সববাঙ্গীণ 
বিকাশ হতে থাকে না। সময় থাকতে থাকতে কাজে লাগাতে হয়। 

ক্ষমতা বিকাশের প্রথম প্রভাত বিশেষ করে মূল্যবান। যে ভাবে প্রথম 

শৈশবের প্রবণতাগুলি লালিত হয়, মৌলিক মতিগতি স্থিরীকরণে তাদের 
প্রভাব কল্পনাতীত । এবং যে সব ক্ষমত1 পরে প্রকাশিত হয় তারা যে পথ 

নেবে তা এরাই স্থির করে । যখন রূুশোর অনুসরণে, পেস্টালজি ও ফ্রয়েবেল, 

ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মের উপর জোর দিতে আরম্ভ করেছেন, প্রায় 

সম্পূর্ণদপে তখন থেকেই জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর নিয়ে শিক্ষার 
ভাবনা (ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ থেকে পৃথক ভাবে ) আরম্ভ হয়েছে । নার্ভ- 

তন্ত্রের ক্রমবিকাঁশে অনুশীলনরত একজন বিদ্যার্থার নিয়লিখিত উক্তি থেকে 

ক্রমবিকাশের অনিম্মমিত ক্রম এবং তার তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু সন্ধান 
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পাওয়া যায় । তার মতে, “যখন ক্রমবিকাশ চলতে থাকে, তখন দৈহিক 
ও মানদসিক ব্যাপারগুলো ভারপাম্যহীন থাকে, কারণ ক্রমবিকাশ একই 

সঙ্গে সর্বতোমুখী হয় না, কখনও একস্থানে জোর পড়ে, কখনও বা আর 

এক স্থানে ।**যে সমস্ত পদ্ধতি সহজাত সামর্যার্দির এই প্রকাণ্ড পার্থক্যের 

মধ্যে ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক অসমতার গতিশীল মূল্যকে গ্রাহ করে, তার 
সদ্বাবহার করে, এবং সেই পার্থক্য গুলোকে কাট্ছাট, করে নিটোল করে 

না নিয়ে, অপমতাগুলোই বেছে নেয়, সেই সমস্ত পদ্ধতিই শরীরের মধ্যে 

যা যা ঘটতে থাকে তাকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে, এবং সেই সব পদ্ধতিই 
সর্বাধিক ফলপ্রস্থ হয়।”১ বিধি-নিষেধে আবদ্ধ স্বাভর্টবক প্রবণতার পর্যবেক্ষণ 

কষ্টপাধ্য। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কথা ও কাজের মধো ওগুলো খুব সহজে 

প্রকাশ পায়,__অর্থাৎ্, যখন সে এমন কাজে নিযুক্ত থাকে, থা তার উপরে 

চাপিয়ে দেওয়। হয়নি, এবং যখন সে জানে না যে তাকে কেউ লক্ষ্য 

করছে। এ থেকে এ কথা আসে না যে, যেহেতু এই সব প্রবণতা স্বাভাবিক, 
সেই হেতু এদের সবগুলোই বাঞ্ছনীয় , কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এ সব প্রবণতা 
তার মধ্যে বর্তমান। কাজেই সেগুলি ক্রিয়াশীলও বটে। এবং অবশ্তই 
তাদের হিসাবে ধরতে হবে। আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে, বিভিন্ন 

বাঞ্ছিত প্রবণতাগুলি যেন এমন একটা পরিবেশ পায় যাতে তার কর্মরত 

থাকতে বাধ্য হয়, এবং সেই কর্মতৎপরতা যেন যে সব বাকী প্রবণতা- 
গুলোর অব্যবহারে কিছুমাত্র আসে যায় না, তাদের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে । 

পিতামাতা উদ্দিগ্ন হন, এ রকমের প্রবণতা দেখ! দিলে তা ক্ষণস্থায়ী হবার 

সম্ভাবনা, এবং এর উপরে সরাসরি অতিরিক্ত নজর দিলে শিশুর মনোযোগ 

এঁদিকেই পড়ে। যাই ঘটুক না কেন, বড়োরা অতি সহজে তাদের 

অভ্যাস ও ইচ্ছাকেই বিচারের মানদণ্ড করে নেন, এবং শিশুদের আবেগাহ্ছ- 

ভূতির যাবতীয় তারতম্য দোষের মনে করে ওগুলো ছাডাতে চান। 
প্রকৃতি অনুসরণ সঙ্লিত ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রুত্রিমতার বিরুদ্ধে 

প্রতিবাদ। এবং সে কত্রিমতা, শিশুদের জোর করে সরাসরি বড়োদের 

মানদণ্ডে গড়া ভাচে ঢালাই করার অপচেষ্টারই পরিণতি । 

উপসংহারে আমাদের বক্তবা এই যে, প্রকৃতি-অন্ুসরণ ধারণার প্রাথমিক 

১। ডোনাল্ড্সন্, "গ্রোথ অব ব্রেইন” পৃঃ ৩৫৬। 



১৫৪ শিক্ষা দর্শন 

ইতিহাস এমন ছুটো উপাদানকে একত্র করেছিল যার মধ্যে কোনো 
মূলগত যোগ ছিল না। রুশোর পূর্ববর্তী কালে, শিক্ষা-সংস্কারকগণ শিক্ষাকে 

প্রায় অসীম ক্ষমতার পদে ভূষিত করে, তার গুরুত্ব উপলব্ধিতে তৎপর 

ছিলেন। বিভিন্ন জনসমষ্টির এবং একই জনসমষ্টির বিভিন্ন শ্রেণী ও লোকের 

মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তাঁকে শিক্ষা, অনুশীলন, ও বৃত্তির পার্থকজনিত 

বলে মনে করা হ'ত। শুরুতে মন, বিচারশক্তি ও বোধশক্তি, সকলের 

মধ্যেই এক রকমের থাকে । মনের এই সারগর্ভ একাত্মতার তাৎপধ হ'ল, 

সকল লোকেরই সারগর্ভ সমতা আছে এবং সকল লোৌককেই এক স্তরে 

আনবার সম্ভাব্যতা আছে । এই মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে, প্রকৃতির 

সঙ্গে সঙ্গতিমূলক মতবাদের অর্থ দাড়ায়, মন এবং মনের ক্ষমতাবলী সম্বন্ধে 

বিধিবদ্ধ ও বিমূর্ত ধারণাকে খর্ব করা। এই মতবাদ বোধশক্তি, ম্মরণ- 

শক্তি ও সামান্তা-করণ শক্তি সম্বলিত বিমৃত ধীশক্তির স্থানে, সুনির্দিষ্ট 
সহজপ্রবৃত্তি, প্রবণতা, ও শরীরতাত্বিক সামর্থাকে__য| লোকের মধ্যে বিভিন্ন 

মাত্রায় থাকে__ প্রতিস্থাপিত করেছিল । (রুশোও বলেছেন যে, এ সব ভাব 

ও সাম্যের পার্থক্য এক পাল কুকুরের বাচ্চার মধোও যেমন থাকে মানতষের 

মধ্যেও তাই )। এই দিক দিয়ে, প্ররুতির সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গতি রাখার 

মতবাদ, আধুনিক জীববিদ্যা, শরীরতত্ব ও মনোবিগ্যার জ্ঞান দ্বার শক্তিশালী 

হয়েছে। ফলতঃ এর অর্থ এই যে, প্রতাক্ষভাবে শিক্ষা প্রচেষ্টার মাধ্যমে 

লালন, পরিবর্তন ও রূপান্তরের খুব তাৎপর্য থাকলেও, প্ররুতি বা বিভিন্ন 

অনভ্যন্ত সামর্থ্যই লালনের ভিত্তি এবং চূড়ান্ত সঙ্গতি যোগায় । 

অপরপক্ষে, প্রকৃতি-অনুসরণ মতবাদ ছিল একট! রাষ্ট্রনীতি । এর 

অর্থ ছিল তৎকালীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে 

বিদ্রোহ (পুর্বে ১২০ পৃষ্ঠা )। কষ্টিকর্তীর হাত থেকে যা আসে তার সবই 

শুভ, রুশোর এই উক্তির তাৎপর্য, এ বাকোর শেষাংশ “মানুষের হাতে 

সব কিছুরই অধোগতি হয়”-এর সঙ্গে পার্থক্য রেখে বুঝতে হবে। এবং 
তিনি আবার বলেন, “প্রাকৃতিক মানুষের নিরাপেক্ষিক মূল্য রয়েছে । 

মে একটি সংখ্যাগত একক, একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং তার নিজের ও সহ্যাত্রীর 
সাথে ছাড়া, তার আর কোনে! সম্পর্ক নেই। সভ্যব্যক্তি কেবল একটি 

আপেক্ষিক একক, একটি ভগ্নাংশের লব, ষার মূল্য নির্ভর করে এর হরের 



লক্ষ্য হিসাবে স্বাভাবিক বিকাশ ও সামাজিক কৃতিত্বের স্থান ১৫৫ 

উপর -সমাজের পুর্ণ অবয়বের সাথে এর সম্পর্কের উপর । উত্তম রাস্্ীয 
প্রতিষ্ঠান হ'ল তা-ই, যা মানুষকে অস্বাভাবিক করে।” সংগঠিত সমাজ- 

জীবনের তদানীন্তন কৃত্রিম ও অনিষ্টকর ধারণার, উপরেই তিনি এই ধারণ। 

স্থাপন করেছিলেন যে, প্ররুতি কেবল ক্রমবিকাশ স্চনা করার মুখ্য শক্তিই 

যোগায় না, পরন্জ এর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্ঠও যোগায় । এ কথ। খুবই সত্য 

যে, মন্দ প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতি প্রায় ন্বযং-চালিত হয়েই এমন একটা 

স্রান্থ শিক্ষার ন্বপক্ষে কাজ করে যে, সবাধিক যত্ুবান স্বুলশিক্ষাও তার 

প্রতিকার করতে পারে না। কিন্ধ তা থেকে এ সিদ্ধান্ত আসে ন| যে, পরিবেশ 

থেকে আলাদা করে নিয়ে শেখাতে হবে; পরস্ত এমন একটা পরিবেশ 

যোগাতে হবে, যার মধ্যে সহজাত ক্ষমতা গুলে! ভালোভাবে কাজে লাগানো 

যায়। 

২। লক্ষ্যরূপে সামাজিক কৃতি 

যে ধারণা অন্রুসারে প্রকৃতি সংশিক্ষার, এবং সমাজ অসংশিক্ষার উদ্দেশ্ঠ 

যোগায় সে ধারণ! প্রতিবাদহীন হতে পারে না। এর বিপরীত দিকে জোর 

পড়ার ফলে এই মতবাদ গড়ে উঠল যে, শিক্ষার কর্মভার হ'ল প্ররুতি য 

আয়ত্ব করাতে অক্ষম, সেটাকেই যথার্থভাবে যুগিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ, ব্যক্তিকে 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অভ্যন্ত করানো, স্বাভাবিক ক্ষমতাকে সামাজিক নীতির 

বশবর্তী করা। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, ম্বাভাবিক-বিকাশ 
মতবাদ যে যেস্থানে বিপথগামী সেই সেই স্থানে তার বিরুদ্ধে ষে প্রতিবাদ 

দেখা গেছে, সামাজিক কৃতিত্তের ধারণার মূল্য সেখানেই প্রধানত: নিহিত । 

আবার স্বাভাবিক বিকাশের ধারণার মধ্যে যে সব সত্য নিহিত রয়েছে 

সে সব তুচ্ছ করতে গিয়েই সামাজিক কৃতিত্বের ধারণার অপবাবহার করা 

হয়েছে । এ কথা সতা যে, ক্ষমতার বিকাশের, অর্থাৎ কৃতিত্বের, অর্থ কি 

১ । আমরা এ কথা নিশ্চয়ই ভুলব ন1 যে, রূশোর একটি মৌলিকরূপে বিভিন্ন সমাজের 

ধারণ। ছিল_-এমন একটি ভ্রাভ্হথমভ সমাজ যার উদ্দেগ্ত হবে তার সকল সভ্যদের কল্যাণ । 

তার ধারণা, ওর়প নমাজ উপস্থিত ব্যবস্থ। থেকে দেই পরিমাণে উত্তম হবে, এই ব্যাবস্থা 

যে পরিমাণে প্রকৃতির ব্যবস্থা থেকে অধম । 



১৫৬ শিক্ষ। দর্শন 

তা দেখাবার জন্যে আমাদিকে সমষ্টিবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ ও 

কতির দিকে তাকাতে হবে। কিন্ত কৃতিত্ব অর্জনের জন্য এ সব ক্রিয়া- 

কলাপ ও কৃতিকে কাঞ্জে লাগানোর পরিবর্তে মানুষকে এ সবের অধীনস্থ 

করতে হবে--এই ধারণ! দিলে _-একটা ভূল থেকে যায়। এই মতবাদ 

তখনই যথোপবুক্ত হয়, যখন আমর! মেনে নিই যে, নিরর্৫থক বাধ্যবাধকতা 

দিয়ে সামাজিক কৃতিত্ব আসে না, পরন্ত যার মধ্যে সামাজিক তাৎপর্য 

আছে, সেই রকমের বৃত্তিতে সহজাত ব্যক্তিগত সামর্যের সদর্থক প্রপ্নোগের 

ভিতর দিয়েই তা আসে । 

(১) স্ুবিশিষ্ট উদ্দেশ্টে রূপান্তরিত করলে, সামাজিক কৃতিত্ব শ্রমশিল্পীয় 

যোগ্যতার গুরুত্ব নির্দেশ করে। লোকে জীবিকার উপায় ছাডা বাচতে 

পারে না; এই সব উপায় যেভাবে প্রয়োগ ও ভোগ করা হয় সেটা মানুষের 

পারস্পরিক সম্বদ্ধের উপর প্রগাঢ প্রভাব বিস্তার করে। যদি এক ব্যক্তি 

তার নিজের এবং তার উপরে নির্ভরশীল তার সন্তানদের জীবিকা অর্জন 

করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে অন্তান্তের কাজ-কর্ষের উপর একটা বোঝা 

বা পরজীবী হয়ে দাড়ায়। সে নিজেও জীবনের একটা সর্বোত্তম শিক্ষামূলক 
অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকে । যদি সে শিল্লোৎ্পাদিত সামগ্রীর যথাথ 

ব্যবহার করতে অভ্যস্ত না হয়, তা হলে এই গুরুতর আশঙ্কা থাকে যে, 

তার অর্থ-সঙ্গতি ছারা সে নিজেকেও দুর্নীতিপরায়ণ করবে এবং অন্ভেরও 

ক্ষতিসাধধ করবে । কোনো শিক্ষাপ্রকল্পেরই এই সব মৌলিক বিচার- 

বিবেচনাকে উপেক্ষা করার অবকাশ নেই । তৎসত্বেও উচ্চতর ও অধিকতর 

আধ্যাত্মিক আদর্শের নামে, উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা এ সব বিষয়কে কেবল 

উপেক্ষাই করে যায় নি, পরন্ধ এগুলিকে শিক্ষা-সংক্রাস্ত বিষয় থেকে নিয়স্তরের 

বিষয় বলে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছে । শ্রেণী-শাসিত সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজে 
পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বাভাবিক হয়ে দাড়াল যে, যে শিক্ষার 

ফলে ব্যক্তি পরথিবীতে অর্থনৈতিক সঙ্গতি লাভ করে, এবং সেই সঙ্গতিকে 

কেবল আড়ম্বর ও বিলাসিতায় নিয়োজিত না করে প্রয়োজনীয় কাজে সম্ধবহার 

করতেও সক্ষম হয়, শিক্ষার সেই তাৎ্পর্যের উপরই গররুত্ব দেওয়া উচিত । 

কিন্তু গুরুতর আশঙ্কা এই যে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে বর্তমান 
অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও মানদণ্ডই চুড়ান্ত বলে গৃহীত হবে। আমাদের কাছে 



লক্ষ্য হিসাবে স্বাভাবিক বিকাশ ও সামাজিক কৃতিত্বের স্থান ১৫৭ 

গণতান্ত্রিক নীতির দাবি হ'ল, স্বাভাবিক লাষথ্য তার নিজ বৃত্তি বেছে নিক 
ও তাকে অনুধাবন করার যোগ্যতা লাভ করুক। কিন্ত যখন একজনকে 

তার শিক্ষাগ্রাপ্ত মৌলিক সামর্যের ভিত্তিতে নিবাচন করতে না দিয়ে তাকে 
পিতামাতার এরশ্বধ ব| সামাজিক পনমর্ষাদার ভিত্তিতে আগে থেকেই 

নির্দিষ্ট শ্রমসংস্থানের উপযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়, তখনই উক্ত গণতান্ত্রিক 

নীতিকে অমান্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নতুন নতুন উদ্ভাবনের ফলেই 
শ্রমশিল্পে দ্রুত ও আকনম্মিক পরিবর্তন ঘটে । নতুন শিল্প গডে ওঠে, আর 

পুরাতন শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে । কাজেই অতি বৈশিষ্ট্পূর্ণ দক্ষতা 
লাভের জন্য প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা তার নিজ উদ্দেশ্রুকেই ব্যর্থ করে। যখন 

একটি বৃত্তির পদ্ধতি পরিবত্তিত হয় তখন তাতে নিযুক্ত কর্মীরা পেছনে 
পড়ে যায়, তাদের 'প্রশিক্ষা কম বৈশিষ্টযপৃর্ণ হলে যা হ'ত, পরিবতিত অবস্থার 

সাথে সমন্বয় সাধনের সক্ষমতা তার থেকেও কম থাকে । সব চেয়ে বড 

দোষ এই যে, সমাজের বর্তমান শিল্পনীতিক সংগঠন, পূর্বেকার প্রতিটি 

সমাজের মতোই অবিচারে পরিপূর্ণ । প্রগতিশীল শিক্ষার স্থির লক্ষ্য হ'ল 

অন্যায্য স্থবিধা ও অন্যাযা বঞ্চনার প্রতিকারের কাজে অংশ নেওয়া, তাকে 

চিরস্থায়ী করা নয়। যেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ বাক্তিগত ক্রিয়া- 

কলাপকে শ্রেণীগত কর্তত্বের অধীনস্থ করা, সেখানেই এই বিপদ থাকে ষে, 

কারিগরি শিক্ষাও পুর্বপ্রচলিত অবস্থার চাপেই নিয়ন্ত্রিত হবে। এ অবস্থায় 

অর্থনীতিক স্থযোগের পার্থক্যই লোকের ভবিষ্য কর্মসংস্থান কি হবে তা নির্দেশ 

করে দেবে । এভাবে প্রেটো-প্রকল্পিত সংস্কার-বিমুক্ত উদার ও অভিনব 

নির্বাচন পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে তার দোষ-ত্রটিগুলোকেই অজ্ঞাতসারে আমরা 

পুনরুজ্জীবিত করব। ( পৃবে ১১৭ প:) 
(২) নাগরিক কৃতিত্ব বা স্থনাগরিকতা । স্থনাগরিকতা থেকে শ্রম- 

শিল্প সম্বন্ধীয় যোগ্যতাকে পৃথক করা অবশ্ঠই স্বেচ্ছাচারী কাজ। কিন্তু 

স্থনাগরিকতা৷ কথাটিকে এমন কয়েকটি গুণ নির্দেশ করার অর্থে প্রয়োগ করা 

যায়, যা বৃত্তিগত সক্ষমতা! থেকে বেশী অস্পষ্ট । বা কিছুই একজন লোককে 
রাষ্ট্রীয় অর্থে অধিকতর স্থশোভন নাগরিকতার সহযাত্রী করে, এ সমস্ত গুণ 

বা লক্ষণ তার থেকেই আসে। স্বনাগরিকতা অর্থে বোঝায়,_-বিভিন্ন ব্যক্তি 

ও বিধি-বিধানকে বিজ্ঞতার সহিত বিচার করা এবং বিবিধ আইন-কাঙ্ন 
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প্রণয়ন করে সেগুলিকে পালনের জন্য একট! দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণের সক্ষমতা 
লক্ষ্য হিসাবে নাগরিক কৃতিত্বের অস্ততঃপক্ষে এই গুণ আছে যে, তা আমাদিকে, 
মোটের উপর, মানসিক ক্ষমতার প্রশিক্ষণমূলক ধারণা থেকে রেহাই দেয়। 
সে লক্ষ্য এই সত্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে যে, ক্ষমতা 
কোনো কিছু করার সন্বন্ধেই প্রযোজ্য, এবং যা করা সব চাইতে বেশী 
প্রয়োজন, তা হ'ল, যে সব বিষম একের সাথে অন্যদের সম্পর্ক-সংশ্রিষ্ট। 

এই লক্ষ্যকেও খুব সঙন্কীর্ণভাবে বুঝে নিলে চলবে না, বরং তার বিরুদ্ধেই 

আমাদের সতর্ক থাকতে হবে । এর অতি নিদিষ্ট ব্যাখ্যা কোনো কোনো কালে 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে বাদ দিয়ে গেছে,__ যদিও দেখা গেছে যে, শেষ বিশ্লেষণে, 

সামাজিক অগ্রগতির রক্ষা-কবচ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপরেই নির্ভর করে। 

সেকালে বিজ্ঞানচর্চাকারীদের শুধু তত্ব-প্রবণ ভাবুক বলে মনে করা হত, 

মনে করা হ'ত যে, এদের সামাজিক কৃতিত্বের একেবারেই অভাব। শেষ পর্যায়ে 

সামাজিক কৃতিত্বের অর্থ হল অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মধো অংশ নেওয়ার 

সামর্থ্য, এর থেকে কিছু বেশীও নয়, কমও নয। য! কিছুই একের অভিজ্ঞতাকে 

অন্য সকলের কাছে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ করে, এবং অন্যদের তাৎপর্ষপুর্ণ অভি- 

জ্ঘতার মধ্যে ব্যক্তিকে অংশ নিতে সমর্থ করে, সেটি এবং তার সংলগ্ন 

যাবতীয় বিষয়ই সামাজিক কৃতিত্বের অন্তর্গত । নাগরিকতাকে অনেক সময় 

প্রচলিত ধার! অনুযায়ী অন্য অনেক বিষয়ের সহিত যুক্ত করা হয়। কিন্ধ 

তাদের থেকে কলাশ্ষ্টি ও উপভোগ করার সক্ষমতা, নতুন করে স্ষ্টি করার 

সামর্থ্য, অবকাশের তাৎ্পর্ধপুর্ণ সদ্ধযবহার, ইত্যাদি যে-সব বিষ নাগরিকতার 
সঙ্গে অনুস্থ্যত তা-ই বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 

ব্যাপকতম অর্থে, ঘনের যে সমাজধমী অবস্থা অভিজ্ঞতাকে অধিকতর 

আদান-প্রদান-যোগ্য করে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট রাখে, সামাজিক কৃতিত্ব তার 

থেকে কোনো অংশে কম নম্ম। সামাজিক স্তরায়নজনিত যে সমস্ত প্রতিবন্ধক 

লোককে অন্যান্তের স্বার্থের প্রতি অভেগ্য করে রাখে, সমাজধমী মন তা চুরমার 

করবার জন্য সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট । প্রকাশ্য কাজ করে যে সেবা করা হয়, 

সামাজিক কৃতিত্বকে যদি তাতেই সীমিত রাখা হয়, তা হলে তার মুখ্য 

অঙ্গকেই বাদ দেওয়া হয়। এই অঙ্গ হ'ল বুদ্ধিগম্য সমবেদনা বা৷ শুভেচ্ছা 

(এই হ'ল সামাজিক কৃতিত্বের একমাত্র নিশ্চয়তা )। কারণ, বাঞ্চনীয় গুণ 
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হিসাবে, সমবেদনা, শুধু অন্থভূতি থেকে আরও বেশী কিছু গ্োতিত করে; 
মান্ষের মধ্যে যা সর্বজনীন, এ হ'ল তার কধিত কল্পনা, এবং যা কিছু মানুষকে 
অযথ! পৃথক রাখে এ হ'ল তার প্রতি বিদ্রোহ । যাকে সময় সময় লোক- 

হিতের প্রতি বদান্যতা বল! হয়, তা লোকের নিজেদের মনোমত হিত 
সাধনের পথ খুঁজে নিতে তাদের মুক্ত করার পরিবঙে বরং তাদের পক্ষে যা 

হিতকর হবে তাই নির্দেশ করে দেওয়ার একটা অনবহিত মুখোশ হতে 

পাঁরে। সামাজিক কৃতিত্ব, এমন কি সমাজ সেবাও, কঠিন ও ধাতব রূপ 

ধারণ করে, যদি তাকে বিভিন্ন লোকের হিতসাধনের পক্ষে যে সব বিচিত্র 

স্থযোগ জীবন যুগিয়ে চলে তার সক্রিয় স্বীকৃতি থেকে,*এবং প্রতোক বাক্তিকে 

তার মনোনয়নে বুদ্ধিগম্য করতে উৎসাহিত করার মধ্যে যে সামাজিক 

সার্থকতা আছে তার প্রতি আস্থা! থেকে বিচ্ছিন্ন রাখ! হয় । 

৩। লক্ষ্যবপে কুষ্টি 

সামাজিক কৃতিত্ব এমন একটা লক্ষ্য কি না, য। কৃষ্টির সঙ্গে সথসঙ্গত, 

-সে কথা এই সব বিচার-বিবেচনার উপরই নির্ভর করে। কষ্টির অর্থ 

অন্ততঃ এমন কিছু য| কধিত হয়েছে, বা যা স্থপক্ষ হয়েছে । কৃষ্টি, কাচা 
ও স্থল অবস্থার বিরোধী । যখন “স্বাভাবিক্কে এই কাঁচা-অবস্থার সাথে 

একাত্ম করা হয়, তখন, যাকে স্বাভাবিক বিকাশ বল! হয় কৃষ্টি তার বিরোধী 

হয়ে ওঠে । এ ছাড়া, কৃষ্টি একটা ব্যক্তিগত জিনিস : বিভিন্ন ধারণা, কলা, 

ও প্রশস্ত মানবিক ন্বার্থাদির মূল্যবোধ সংক্রান্ত চর্চা বা কর্ণ। যখন 

কৃতিত্রকে “কর্মতৎপরতার” ভাব ও তাত্পর্ষের সাথে একাত্ম করার পরিবর্তে, 

এক সঙ্কীর্ণ পরিধিবিশিষ্ট বিভিন্ন “কাজের” সঙ্গে একাত্ম করা হয়, তখন 

কুষ্টি হয় কৃতিত্বের বিরোধী । কুষ্টই বলি আর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশই 

বলি, যখন একজন লোকের মধ্ো যা! অনন্য-সাধারণ তার প্রতি মনোযোগ 

পড়ে, তখনই কুষ্টি বা বিকাশের পরিণতি সামাজিক রুতিত্বের আসন্্ অর্থের 

সাথে এক হয়ে যায় (এবং যার মধ্যে অসাযান্যতা বলে কিছু নেই, তাকে 

ব্যক্তিই বল! চলে না)। এর বিপরীত অবস্থা হ'ল মাঝারি অবস্থা, ব' 

গড়পড়তা৷ অবস্থা । যখনই বৈশিষ্ট্পূর্ণ গুণ বিকাশলাভ করে, তখনই 
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বাক্তিত্বের পার্থক্য ঘটে, এবং এর সঙ্গে সাজ সেবার যে অধিকতর সম্ভাবন। 

দেখ! দেয়, তা বৈষয়িক পণ্া আমদানির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়। কারণ, 

যদি একটা সমাজ তাৎপধপুর্ণ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে গঠিত না হয়, 
তা হলে সে সমাজ কি করে যথার্থ সেবার উপযুক্ত হতে পারে ? 

আমল কথা এই যে, সামাজিক কৃতিত্বের প্রতি ব্যক্তিত্বের উচ্চমূল্যের 
বিরোধিতা, অধম ও উত্তমের মধ্যে অনমনীয় বিভাজন-সম্থলিত সামস্ততন্ত্ 

সংগঠিত সমাজেরই ক্রিয়াফল। এখানে ধরে নেওয়া হতো যে, উত্তম শ্রেণীর 

লোকেরাই মানুষের মতো। বিকাশ লাভ করার উপযুক্ত সময় ও স্থযোগ 

পায়, এবং অধম শ্রেণী লোকেরা বাইরের সামগ্রী যোগাবার মধ্যেই 

সীমাবদ্ধ থাকে । একটি ভবিষ্যাপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য উৎপাদন বা 

ফলন দিয়ে পরিমাপ-করা সামাজিক কৃতিত্বকে যখন আদর্শ বলে জোর 

দেওয়া হয়, তখন তার এই অর্থ দাড়ায় যে, অভিজাত গোগী স্বভাবত: 

সাধারণ লোকের সম্বন্ধে যে হেয় মৃল্যান্গমান করে, তাকেই স্বীরূতি দেওয়। 

এবং তারই জের টেনে চল! । কিন্তু গণতন্ত্রের যদি একটি নীতিগত 

বা আদর্শগত অর্থ থাকে, তাহলে সেটি এই যে, সকলের কাছ থেকেই 
একটা সামাজিক প্রতিদান দাবী করতে হবে, এবং সকলকেই নিজ নিজ 

বৈশিষ্টাপৃর্ণ সামর্থোর বিকাশ লাভের স্থযোগ দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই 

দুটো লক্ষ্য পথক করে রাখা গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্বক | রুতিত্তের সন্কীর্ণ 
অর্থ ধরলে তার মূল সার্থকতাকে বাদ দেওয়া হয়। 

যেকোনো শিক্ষাসংক্রান্ত লক্ষ্যের মতোই রুতিত্বের লক্ষ্যকে অভিজ্ঞতার 
ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে ধরতে হবে। যখন একে বৈশিষ্টযপূর্ণ মূল্যবান অভিজ্ঞতার 
মানদণ্ডে বিচার না! করে, প্রকাশ্ঠ বাহা ফলাফলের মানদণ্ডে ধাষ করা৷ হয়, তখন 

কৃতিত্ব হয়ে দাড়ায় জড়বাদী। পণ্য-সামগ্রীসংগ্লিষ্ট ফললাভ, সুদক্ষ ব্যক্তিত্বের 
উপবৃদ্ধি হতে পারে, কিন্ত ঠিক ঠিক অর্থে, এ হ'ল শিক্ষার উপজাত ফল । 
এ সব উপফল অবশ্যম্ভাবী এবং গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তা সত্বেও এরা 
উপফল মাত্র। একটা বাহক লক্ষ্য দাড় করালে, এর প্রতিক্রিয়ার ফলে 

কৃষ্টি সম্বন্ধে এমন একটা ভ্রীস্ত ধারণা বলবৎ হয় যে, সেটি কুষ্টিকে বিশুদ্ধ 

অন্তরঙ্গ কোনে কিছুর সাথে একাত্ম করে রাখে । এবং অস্তরঙ্গ বা 

ভিতরকার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণাঙ্গ করার ধারণা সামাজিক বিভাজনেরই একটা 
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নিশ্চিত লক্ষণ। কারণ, যাকে অন্তরঙ্গ বলা হয় তা অবশ্তই এমন কিছু, যা 
অন্তান্যের সাথে সংযোজিত হয় না, এবং যা স্বচ্ছন্দ ও সম্পূর্ণ আদান-প্রদানের 
যোগ্য হয় না। যাকে আধ্যাত্মিক কৃষ্টি বলা হয়, তাও সাধারণতঃ ব্যর্থ 

হয়ে থাকে; তার সাথে বিকৃত কোনো কিছু জড়ো হয়েছে; এবং ঠিক 
এই কারণেই তা হয়েছে যে, একে এমন কিছু বলে ধারণা করা হয়েছে 

যেটি কেবল একজনের অন্তরেই থাকতে পারে,_কাজেই তা একতরফ। ও 
অপরের সঙ্গে সংশ্রবশূৃন্ত । ব্যক্তি হিসাবে একজন যা, তা হল পারম্পারি- 
কতার ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ দেওয়া-ন্ওয়ার মধ্যে দিয়ে সে যে ভাবে অন্যান্যের 

সাথে সম্মিলিত থাকে । যে কৃতিত্বের অর্থ অন্যান্ীকে সামগ্রী যোগানো, আর 

যে কৃষ্টি এক তরফা পরিশোধন ও পরিমার্জন, উক্ত ব্যবহার এর ছুয়েরই উর্ধ্বে । 

কৃষক, চিকিৎসক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই তার ন্যস্ত 

বৃত্তি ব্যর্থ হয়ে যায়,_যদি সে দেখতে না পায় যে, যা কিছু সে করছে তার 

ফল অপরের কাছে একাধারে মূল্যবান ও মূলতঃ সার্থক | বস্ততঃ সম্পাদন 

ও অভিজ্ঞতার ক্রিয়া সহযোগী,_ এরা একসঙ্গেই চলে । তা! হলে কেন এ রকম 

মনে করা হয় যে, ব্যক্তির উদ্দেশ্য তার নিজের আত্মাকে বাচাবার জন্যই 

হোক বা এক অন্তনিহিত আধ্যাত্মিক জীবন বা ব্যক্তিত্ব গঠন করার জন্তই। 
হোক, তাকে অবশ্যই পরার্থে কাজ করার জন্য আত্মবলি, বা নিজের এক 

তরফ! উদ্দেশ্য অন্ুুধাবনের জন্য পরকে বলি দেওয়ার মধ্যেই একটাকে বেছে 
নিতে হবে? আসলে যা ঘটে তা এই যে, যেহেতু এর কোনোটাই অবিরত 
ভাবে করে যাওয়া সম্ভব নয়, সেই হেতু আমরা! একট! মীমাংসা বা পালা-বদল 

করে নিই। এর প্রতিটি ধার! পালাক্রমে চেষ্টা কর! হয়। পৃথিবীতে স্বীকৃত 

আধ্যাত্মিক ও ধ্ীয় চিন্তাধারার এতো। বড়ো একটা অংশ, আত্ম বলিদান ও 

আধ্যাত্মিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা সম্থলিত দ্বৈতবাদ্দের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত 

না করে, এই ছুটে! আদর্শের উপরই যে এতো বেশী জোর দিয়েছে--এর চেয়ে 
দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে? এই দ্বৈতবাদ এতে। গভীরে 

স্প্রতিষ্ঠিত যে, একে সহজে দূর করা যাবে না। এই জন্য বর্তমান কালে 
শিক্ষার বিশেষ কর্মভার হল এমন একটা৷ লক্ষ্যের পক্ষ নিয়ে সংগ্রাম কর, 

যার মধ্যে সামাজিক কর্মকুশলতা৷ ও ব্যক্তিগত কি পরম্পর-বিরোধী ন1 হয়ে 
একই অর্থ বহন করবে। 

১০ 
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সারাংশ 

সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার হুনির্দি্ই সমস্যাদিকে নিরীক্ষা 
করার বিভিন্ন দৃষ্টকোণ। কাজেই কোনো বৃহৎ উদ্দেস্ঠাকে যে ভাবে বর্ণনা করা 

হয়, তাকে অন্য আর একটি উদ্দেশ্ঠ দ্বার! নির্দেশিত কার্যক্রমের মধ্যে স্থানান্তরিত 

করা যায় কি না, তাই দেখে প্রথমোক্ত উদ্দেস্ট্ের মূল্যায়ন করা হয়। আমর! 
তিনটি সাধারণ লক্ষ্যের উপর এই পরীক্ষা প্রয়োগ করেছি : স্বাভাবিক বিকাশ, 
সামাজিক কর্মকুশলতা (কৃতিত্ব ), এবং কৃষ্টি বা ব্যক্তিগত মানসিক সমৃদ্ধি । 
আমর প্রতিটি ক্ষেত্রেই "দেখেছি যে, আংশিকভাবে নিলে, এদের মধ্যে ছন্দ 

বাধে। স্বাভাবিক বিকাশের আংশিক প্রস্তাবনা জন্মগত ক্ষমতা সমূহের 
তথাকথিত স্বত:স্ফুর্ত বিকাশকে উদ্দেশ্য বলে ধরে নেয়। এই দৃষ্টিকোণ 
অন্থ্যায়ী, ষে শিক্ষা এই সব ক্ষমতাকে পরের কাজের উপযুক্ত করে সেটা 
অস্বাভাবিক বাধ্য-বাধকতার রূপ নেয়। আবার যে শিক্ষা ইচ্ছাকৃত লালনের 
মাধ্যমে এ ক্ষমতাগুলোর গভীর পরিবর্তন করতে চায় সে শিক্ষা নিজেই দূষিত 
হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন আমরা! দেখি ষে, স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের অর্থ হল 

জন্সগত ক্রিয়াকলাপ, এবং যে সব কাজে এদের লাগানো হয় তার মধ্যে 

দিয়েই এরা বিকাশ লাভ করে, তখন এই হ্বন্ব লোপ পায়। এইরূপে, যখন 

সামাজিক কর্মকুশলতাকে অপরকে বাহক সেবাদানের অর্থে সংজ্ঞায়ন করা 

হয়। তখন তা অবশ্তই অভিজ্ঞতার তাৎপর্ধকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যের বিরোধী 

হয়। অগ্ক দিকে, যে কৃষ্টিকে মনের আভ্যন্তরীণ পরিমার্জন! অর্থে ধরা হয়, 

তাও সমাজধর্মী ধাতের বিরোধী । কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্তরূপে সামাজিক 
কর্মকুশলতার অর্থ হওয়া উচিত ক্ষমতার সেইরূপ কর্ণ যাতে সর্বজনীন বা 
অংঙ্ীদারী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এটি স্বচ্ছন্দে ও সম্পূর্ণূপে যোগ দিতে পারে । 

কৃষ্টি না থাকলে তা কর! যায় না, এবং তাতে কৃষ্টিও পুরম্বত হয়; কারণ শিক্ষা 
ছাড়া, প্রশস্ততর দৃষ্টিকোণ ছাড়া, এবং তার অভাবে ষা কিছু অজ্ঞাত থাকে 
তার উপলন্ধি ছাড়া, কেউই অন্যান্যের সঙ্গে আদান-প্রদদানে অংশ নিতে পারে 
না। সম্ভবতঃ কৃষ্টির সর্বোত্তম সংজ্ঞা হল+”-অর্থোপলব্ধির সীম। ও নির্ভুলতাকে 

অবিরত সম্প্রসারিত করার সামর্থ । 
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১। শব্দার্থ 

আমরা এর আগেই, একজন দর্শক এবং একজন সংঘটক বা অংশগ্রাহীর 
মনোভাবের পার্থক্য দেখেছি। য! ঘটছে, তার” প্রতি প্রথম জন নির্ষিকার ; 
তার কাছে এর এক ধরনের ফলও যা, আর এক ধরনের ফলও তাই। 
এ কেবল একটা কিছু দেখবার মতো। কিন্তু পরবর্তাঁ ব্যক্তি, যা ঘটছে 
তার সাথে জড়িত। এর পরিণতি তার কাছে পার্থক্যমূলক | ঘটনার 
ষেফল হবে, তার সাথে তার ভাগ্য কম বেশী জড়িত। কাজেই উপস্থিত 
ঘটনাবলী কোন্ মোড় নেয়, তা প্রভাবিত করার জন্য সে যা পারে, তা 
করে। এক ব্যক্তি কারাকক্ষের কোনো কমেদির মতো যেন জানালা 

দিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখছে; এতে তার কিছু যায় আসে না। অন্ত ব্াক্তি। 
হলেন তার মতো, যিনি পরের দিন বেড়াতে বেরোবার মতলব করেছেন, 
এবং বৃষ্টি যদি হতেই থাকে, তা হলে তা নষ্ট হবে তাও ভাবছেন। উপস্থিত 
মানসিক প্রতিক্রিয়৷ দিবে তিনি অবশ্ত আগামী কালের আবহাওয়! বদলাতে 

পারেন না) তবে ভিনি এমন কিছুতে হাত দিতে পারেন যা ভবিষৎ 

ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করবে_ হয়তো তা কেবল প্রস্তাবিত বনভোজন 
স্থগিত রাখার জন্যও হতে পারে। বদি কেউ দেখতে পান যে, একটা 

গাড়ী এসে পড়ল, এবং ভিনি চাপা পড়তে পারেন, তাহলে তিনি গাড়ীটা 
না থামাতে পারলেও, অন্ততঃ তার পথ থেকে মরে দাড়াতে পারেন, 

অবশ্য যদি তিনি সময় থাকতেই এর পরিণাষ দেখতে পান। এমন কি, 
অনেক ক্ষেত্রে তিনি আরও সরাসরি হম্তক্ষেপ করতে পারেন। কাজেই 

একটি ঘটনা প্রবাহের মধ্যে একজন অংশগ্রাহীর মনোভাব ছিবিধ £ গ্রথমত : 

উৎক্ঠা,--ভবিষৎ পরিণাম সম্বন্ধে উদ্বেগ, এবং দ্বিতীয়তঃ স্থফলকে নিশ্চিত 
ও কুফলকে প্রতিহত করার প্রবণতা! । 

এই মনোভাবকে বাক্ত কয়ার বসত সংশ্লিষ্টতা, স্বার্থবোধ প্রভৃতি শব্ধ 
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ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই শব্ঘর় ইঙ্গিত করে যে, লক্ষ্যবস্তর মধো য়ে সব 

সম্ভাব্যতা থাকে, ব্যক্তি তার সাথে জড়িত। এই জন্য লক্ষ্যবস্ত তাঁর 

সম্পর্কে যা ঘটাতে পারে ব্যক্তি তার উপরে নজর রাখে ; এবং তার প্রত্যাশ। 

বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ভিত্তিতে তিনি বিষয়টিকে এ ভাবে মোড় না দিয়ে বরং 
অন্কভাবে মোড় দেওয়ার সপক্ষে কাজ করার জন্য ব্যগ্র থাকেন। ম্বার্থবোধ 

ও লক্ষ্য, সংশ্লিষ্টতা ও উদ্দেশ্য অবশ্যই সংশিষ্ট শব্ব। যে সব “ফল” চাওয়া 

হয়, এবং ঘার জন্য চেষ্টা করা হয়, লক্ষ্য, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্ঠ প্রভৃতি শব্দ 

তার উপরেই গুরুত্ব দেয়। এই শব্দাবলী, উৎকণ্ঠা ও মনোযোগপূর্ণ ব্যগ্রতা 
সমন্বিত ব্যক্তিগত মনোভীবের বিছ্যমানতা৷ ধরেই নেয়। স্বার্থবোধ, বেদন 
সংশ্লিষ্টতা, প্রেষণা প্রভৃতি শব্দ, যা-কিছু পূর্বদৃষ্ট হয়, এবং ব্যক্তির অদৃষ্টের 

উপরে যার প্রভাব পড়ে, এবং সম্ভাবা ফলের জন্য বাক্তির যে সক্রিয় 

আগ্রহ বর্তমান থাকে, তার উপরেই গুরুত্ব দেয়। এই শব্দাবলী বিষয়মুখী 
পরিবর্তনকে ধরেই নেয়। কিন্তু পার্থক্য কেবল জোর দেওয়ার উপরেই । 

এক শ্রেণীর শব্দের মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন থাকে, আর এক শ্রেণীর শবের মধ্যে 

তা প্রকাশ পায়। “্যাঁকিছু”ই পুর্বান্থমিত, ত] বিষয়মুখী এবং নৈর্যক্তিক; 
যেমন আগামীকালের বৃষ্টি, গাড়ী চাপা পড়ার সম্ভাবনা । কিন্তু সক্রিয় সত্তার 
পক্ষে, অর্থাৎ যে সত্ব! পরিণাম থেকে পৃথক হয়ে ঈীড়িয়ে না থেকে, পরিণামের 

ভোগী হয়, তার পক্ষে, পূর্বাহ্থমানকালে ব্যক্তিগত সাড়াও আসে। 

কল্পনায় যে পার্থক্য আগে থেকে দেখা যায় সেটাই উপস্থিত সাড়ার পার্থক্য 

স্থট্টি করে, এবং তা-ই প্রকাশ প্রায় উৎকণ্ঠা ও প্রচেষ্টাতে । যদিও রেদন, 
সংশ্লিষ্টতা, মতলব, শব্ধাবলী ব্যক্তিগত পক্ষপাতের মনোভাব স্চিত করে, 
তবুও এ সব শব্ধ সব সময়েই “বিষয়ের” প্রতি মনোভাব, অর্থাৎ যা অগ্রদৃষ্ট 

হয়েছে তার প্রতি মনৌভাবকেই বোবীয়। আমরা বিষয়মুখী অগ্রদৃষ্টির 
পর্যায়কে বুদ্ধিগত, এবং ব্যক্তিগত সংস্লিষ্টতার পর্যায়কে প্রক্ষোভগত ও এচ্ছিক 
বলতে পারি, কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তব তথ্যের মধ্যে কোনে! বিচ্ছিন্নতা 

থাকে না। 

এরূপ বিচ্ছিন্নতা তখনই থাকতে পারত যদি বিভিন্ন ব্যক্তিগত মনোভাব 
নিজ নিজ বিশ্বে বিচরণ করে বেড়াতো। কিন্তু পরিস্থিতির মধ্যে যা চলছে, 

ব্যক্তিগত যনোতাব তারই অংশ এবং তার প্রতি সাড়া । এবং তার সার্থক 
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বা ব্যর্থ প্রকাশ নির্ভর করে, অন্তান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে তার পারস্পরিক ক্রিয়া- 

প্রতিক্রিয়ায় উপরে । কেবল পরিবেশের মধ্যস্থিত পরিবর্তনের সম্পর্কেই 
জীবনের ক্রিয়াকলাপ সমৃদ্ধি লাভ করে, বা বিফল হয়। জীবনের ক্রিয়াকলাপ 
এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে আক্ষরিক অর্থে জড়িত। আমাদের চতুষ্পার্বের 
বিভিন্ন বস্ত ও ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের সাথে আমাদের ক্রিয়া-কর্ষ যে যে 

ভাবে বাধা, আমাদের বিভিন্ন বাসনা, প্রক্ষোভ ও বেদন তারই নানাবিধ রূপ । 
এই সব মনোভাব বিষয়মুখী নৈর্ব্যক্তিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অবিমিশ্র 

ব্যক্তিগত ও অস্তমখী জগৎকে চিহ্নিত করার পরিবর্তে, বরং ও-রূপ কোনো 

জগতের অস্তিত্বহীনতাই স্থচিত করে। এ সবধ্মনোতভাব সন্দেহাতীতরূপে 

প্রমাণ করে যে, বস্তর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, তা “ন্বয়ং”-এর ক্রিয়াকর্ষের 

সম্পর্কে বিরুদ্ধাচারী নয়; বরং তার কর্মজীবন ও কল্যাণ, ব্যক্তি ও বস্তু 

সমূহের আন্দোলনের সঙ্গেই জড়িত। স্বার্থবোধ এবং সংশ্লিষ্টতার অর্থ এই যে, 
একটি বিকাশমান পরিস্থিতির মধ্যে স্বয়ং এবং বিশ্ব পারম্পরিক ভাবে 
নিযুক্ত । 

প্রচলিত প্রয়োগ অহ্থসারে, স্বার্থবোধ শব্দটি, (১) সক্রিয় বিকাশের 

সম্পূর্ণ অবস্থা, (২) অগ্রদৃষ্ট ও আকাজ্কিত বিষয়মুখী ফল, এবং (৩) ব্যক্তিগত 
প্রক্ষোভমূলক ঝৌক জ্ঞাপন করে। (১) কোনে! বৃত্তি, কর্মসংস্থান, অন্ু- 

ধাবন ও ব্যবসায়কে এক একটি স্বার্থ বলে বলা হয়। আমরা বলি যে, 
একজনের স্বার্থ হ'ল, রাজনীতি বা সাংবাদিকতা বা লোকহিতৈষণা, বা 
প্রত্বতত্ব, বা জাপানী ছাপার জিনিস, বা লঘ্ি কারবার | (২) কোনো একটা 

বিষম একজন লোককে যেখানে আবেগাকুল করে তোলে বা তাতে নিযুক্ত 

করে, অর্থাৎ তাকে প্রভাবিত করে, তখন আমরা সেই অবস্থাকেও স্বার্থবোধ 

বলে অভিহিত করতে পারি। কোনো কোনো আইন-ঘটিত ব্যাপারে, 

আদালতে স্বীকৃতি পাবার জন্য একজনকে প্রমাণ দিতে হয় যে, তার “স্বার্থ” 

আছে। তাকে দেখাতে হয় যে, কোনো! প্রন্তাবিত হস্তক্ষেপ তার ব্যাপারের 

সাথে সংঙ্গিষ্ট। যদিও একজন নীরব অংশীদার ব্যবসা চালাতে কোনে 

সক্রিয় অংশ নেন না, তবুও এতে তার স্বার্বোধ থাকে । কারণ এর 
উন্নতি বা অবনতি তার লাভ ও দায়-এর উপরে প্রভাব খাটায়। (৩) 

আমর! ঘখন বলি যে একজন লোকের এটাতে বা সেটাতে স্বার্থ আছে, 
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তখন কথার জোরটা সরাসরি পড়ে তার ব্যক্তিগত মনোভাবের উপরে । 
্বার্থবোধিত হওয়া মানে কোনে! বিষয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া, জড়িয়ে পড়া 
এবং ত৷ দিয়ে প্রভাবিত হওয়া। স্বার্থ দেখানোর অর্থ হ'ল, তৎপর থাকা, 
যত্ব নেওয়া, ঘনোনিবেশ করা। স্বার্থ রয়েছে, এ রকম একজন লোকের 
সম্বদ্ধে আমরা বলি যে, বিষয়টার মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে; 
আবার এও বলি যে, বিষয়টার মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে । দুটো 
কথাই কোনো! একটা বিষয়ের মধ্যে আত্ম-মগ্নতা প্রকাশ করে । 

যখন শিক্ষায় স্বার্থবোধ সম্বন্ধে নিন্দান্চক কোনো! কথ। বলা হয়, তখন 
দেখা যায ষে, উল্লিখিত অর্থগুলির মধ্যে ছিতীয় অর্থটিকে প্রথমে অতিরঞ্জিত, 
এবং পরে বিছিন্ন করে নেওয়া হয়। ব্যক্তিগত স্থবিধা বা অন্ুবিধা, কৃত- 
কাত! বা অরুতকার্ধতার উপরে যে ফলাফল ঘটে, স্বার্থবোধ অর্থে কেবল 

সেটাই ধরে নেওয়া হুয়। বিষয়ের বিষয়মুখী বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 

নিলে এই ফলাফল কেবল ব্যক্তিগত আনন্দ বা বেদনার অবস্থাতে পরিণত 

হয়। তখন শিক্ষার দিক থেকে স্বার্থবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ 

দাড়ায় যা অন্যভাবে ভালও নয় মন্দও নয়, তাতে প্রলুব্ধ করার মতো! গুণ 
, আরোপ করা, অর্থাৎ স্থখের ঘুষ কবুল করে মনোযোগ ও চেষ্টা জাগানো । 

একেই বলে “নরম” মাস্টারী বা! “ঝোল-রসই শিক্ষাতত্ব । এবং এ দুইয়েরই 

বদনাম আছে। কিন্তৃসে আপত্তির ভিত্তি, বা মন-গড়া ভিত্তি এই যে, ষে 

সব ক্রিয়্া-কৌশল দখলে আনতে হবে, এবং যে সব বিষয়-বস্ত আয়ত্ব করতে 
হবে তাদের নিজ নিজ গুণে কোনো আকর্ষণ থাকে না; অন্ত কথান, শিক্ষার্থী- 
দের স্বাভাবিক ক্রিম্াকলাপের সম্পর্কে ওগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক ধর। হয়। 

স্বার্বোধ মতবাদের খুতধরে প্রতিকার হয় না; এবং অসংশ্লিষ্ট বিষয়- 

বস্তর সাথে গেঁথে দেওয়ার জন্ঘ কোনো আকর্ষণীয় টোপের তালা করেও 
এর প্রতিকার হয় না। এর প্রতিকার হ'ল এমন বিষয়-বস্ত ও কাজের 

ধরন আবিষ্কার করা, ঘা শিক্ষার্থীদের উপস্থিত ক্ষমতার সাথে সংক্সিষ্ট হবে। 
কাজে নিযুক্ত করার পক্ষে, এবং অবিচলিত ও অবিরতভাবে কাজ করে 

হাওয়ার পক্ষে, এই বিষম্ব-বস্তর যে ধর্ম থাকে, তাই এর আকর্ষণ। যদি 

বিষয়-বস্ত এই ভাবে ক্রিয়া করে, তা হলে একে আকর্ষণীয় করার অন্য 
ফন্দি খোজবার বা হ্বেচ্ছাচার্নী আধা দষন-নীতি প্রয়োগ করবার, তাগিদ 
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থাকে না। 

শব্ধ প্রকরণ অঙ্গুসায়ে, ঘা-কিছু “মধ্যস্থলে* থাকে, অর্থাৎ অন্ততাবে 
দুরে দূয়ে অবস্থিত, এমন ছুটে! জিনিসকে যা কিছু যুক্ত কয়ে-_.আকর্ষণ 

শবটা তারই আভাস দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুরত্বকে সময়গত বলে মনে 
করা যেতে পারে। একটা কাজের ধারার পরিণতির সঙ্গে সময়ের কথাট। 

এতো স্পষ্ট যে, আমরা কচিৎ তা বিশদভাবে বলি । আমরা দেখেও দেখি না 

যে, কোনে কার্ধধারার প্রথম পর্যায় ও সমান্তিকালের মধ্যবর্তী ব্যবধান 
পুরণ করতে হবে ; দেখেও দেখি না যে, মাঝখানে একটা কিছু এসে গড়েই। 
বিদ্যালাভে শিক্ষার্থীর বর্তমান ক্ষমতা হ'ল প্রান্র্ভিক পর্যায়; শিক্ষকের লক্ষ্য 

হ'ল দূরবর্তী সীমারেখা । এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে “উপায়*_অর্থাৎ যে সব 
কাজ করতে হবে, থে সব প্রতিবন্ধক দূর করতে হবে, যে সব উপকরণ 

প্রয়োগ করতে হবে,__সেই সব মধ্যবর্তা শর্ত। আক্ষরিকভাবে সময়গত 
অর্থে, কেবল এ সবের “মধ্য দিয়েই” প্রারভিক ক্রিম্বাকলাপ সন্তোষজনক 

পরিণতি লাভ করে থাকে । 

এই মধ্যকালীন শর্তাবলী ঠিক ঠিক এই কারণেই স্বার্থস্যোতক যে, অগ্রদৃষ্ট 
ও অভিলধিত উদ্দেশ্টের মধ্যে প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপের বিকাশ এদের উপরেই 
নির্ভর করে। উপস্থিত প্রবণতাগুলির সিদ্ধির উপায়স্বরূপ হওয়া, সংঘটকৃই 
ও তার উদ্দেশ্টের “মধ্যকালীন” হওয়া, এবং স্বার্থগ্যোতক হওয়া প্রভৃতি 

অবস্থাগুলি একই অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নাম। বিষয়বন্তকে যখন স্থার্থ- 

বোধক বানাতে হবে” তখন তার এই অর্থ ফ্রাড়ায় যে, যেভাবে তা এখন 

উপস্থাপিত কর! হচ্ছে, তাতে উদ্দেশ্ট ও বর্তমান ক্ষমতার সঙ্গে তার 

সংযোগের অভাব রয়েছে; কিম্বা, যদিও বা সংযোগ থেকে থাকে, তা হলেও 

সেটা মালুম হয় না। এখন কথা হল এই যে, ষে সংযোগ থাকে তার স্পষ্ট 
উপলব্ধি করিয়ে দিয়ে বিষয়টাকে স্বার্থভ্যোতক করা সোজাস্থজি বুদ্ধিমানের 
কাজ; আর বাহিক ও কৃত্রিম প্রলোভন দেখিয়ে একে স্বার্থগোতক করলে, 

শিক্ষায় স্বার্থবোধ সম্বন্ধে যতো! দুর্নাম করা হয়েছে তার সব কিছুই তার 
প্রাপ্য হয়। 

স্বার্থবোধের অর্থ তো বলা হল, এখন ধর! যাক শৃঙ্খল।র অর্থ | যে ক্ষেত্রে 

কোনো ক্রিগ্নাশীলত! সমদনপাপেক্ষ, যে ক্ষেত্রে আরভ ও সমাপ্তির মধ্যে অনেক 
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উপায় ও বাধ! থাকে, সে ক্ষেত্রে গভীর বিবেচনা ও অধ্যবসায়ের দরকার। 

সহজেই দেখা যায় যে, সংকল্প শব্দের চলিত অর্থের একটা খুব বড়ো অংশ 
হ'ল, বাধাবিপত্তি ও বিপরীত প্রলোভন সত্বেও, কোনে। পরিকল্পিত কর্ম-পথে 
ক্রমাগত চেষ্টা করে যাওয়া এবং লেগে থাকার একটা স্থচিস্তিত বা সংজ্ঞাত 

প্রবণতা থাক|। চলিত প্রয়োগ অহ্থসারে ধার দৃঢ় সঙ্কল্ল আছে মনোনীত উদ্দেশ্ত 
সম্পাদনে তিনি অস্থিরও ন'ন, নিরুগ্যমও ন'ন। তার সক্ষমতা কৃতি স্থুলভ; 

অর্থাৎ তিনি অধ্যবসায় ও উদ্যম সহকারে তার লক্ষ্যকে সার্থক বা সম্পাদন 

করতে প্রবল চেষ্টা করেন। দুর্বল সঙ্কল্প জলের মতোই টলমল করে । 

স্পষ্টই দেখা যায় যে, সঙ্কুল্পের মধ্যে ছুটো উপাদান থাকে । একটি ফলা- 
ফলের অগ্রদৃষ্টি সম্বন্ধীয়, অন্যটি ব্যক্তির উপরে অগ্র-দৃষ্ট পরিণতির প্রভাবের 
গভীরতা সম্বন্ধীয় । 

(১) জিদ বা একগুয়েমি অবিচল হতে পারে, কিন্তু এতে সম্ল্পের 
জোর নেই। এ কেবল জৈব জড়তা এবং বেদন-হীনতা৷ হতে পারে। এ 

ক্ষেত্রে একজনে একটা কাজ আরম্ভ করেছে কেবল সেই কারণেই সে 

সেটা করে চলেছে, কোনো স্থবিবেচিত' উদ্দেশ্য রেখে নয়। প্রকৃতপক্ষে, 

_জেদী লোকের কাছে সাধারণতঃ তার প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য যে কি, তাও পরিষ্কার 

/ের, (যদিও সে এই অস্বীকৃতির কথা ঠিক করে নাও জানতে পারে )। সে 
যেন মনে করে ষে, যদি সে নিজেকে এর একটা স্পষ্ট ও পুর্ণ ধারণ দেয়, তা 

হলে হয়ত কাঁজট। করার সার্থকতাই থাকবে না'। উদ্দেশ্ত সাধন করতে অধ্যবসায় 

ও উদ্যম সহকারে উপায় প্রয়োগ করার মধ্যে একটা জেদ দেখা যায়; এমন 

কি, তার থেকেও বেশী জেদ দেখা যায় উপস্থিত উদ্দেশ্যের সমালোচনা! 

করতে অনিচ্ছার মধ্যে। তিনিই হলেন আসল কতকর্ষা লোক যিনি তার 

উদ্দেশ্ত ভেবে চিন্তে দেখেন, ধিনি তার কাজের ফলাফলের ধারণ! যতোদুর 
সম্ভব স্পষ্ট করে দেখে নেন। যাদের আমর! দুর্বল সম্কল্পের বা অসংঘমী 

লোক বলেছি তারা সব সময়েই তাদের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে নিজেদের 

ঠকায়। তার! কোনে! পছন্দসই দ্রিক বার করে নেয়, এবং সংলগ্ন বাকী 

সব কিছুই অবহেলা করে। যখন তার! কাজ করতে আরম্ভ করে তখন যে 
সব অপছন্দ-করা ফলাফলকে উপেক্ষা কর! হয়েছিল, সেগুলো আত্মপ্রকাশ 

করতে থাকে । এতে তার! দমে যায়, বা অভিযোগ করে যে, ছুরদৃষ্ট তাদের 
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সদুদ্দেশ্টে বিশ্ব ঘটিয়েছে । তখন তারা অন্ত পথ ধরে। এটি আদৌ অত্যুক্তি 
নয় ঘে, দৃঢ় এবং শিথিল সংকল্পের মধ্যের মৌলিক পার্থক্য বুদ্ধিগত ; অর্থাৎ 
যে মাত্রায় অবিচলিত দৃঢ়তা ও সম্পূর্ণতা সহকারে বিভিন্ন পরিণামকে বিবেচনা 

করে নেওয়া হয়েছে, তার অন্তর্গত । 
(২) অবশ্য ফলাফলের দূরকল্পিত রূপরেখার মতো! একটা কিছু 

থাকে । এতে পরিণাম পূর্ব-ৃষ্ট হয়, কিন্তু তা ব্যক্তির গভীরে রেখাপাত 
করেনা। এ এমন কিছু, যার প্রতি শুধু তাকানো চলে, যা সম্পাচ 

না হয়ে শুধু একটা কৌতুহলী ক্রীড়ায় পর্যবসিত হয়। অতিরিক্র-বুদ্ি 
বলে কিছু না থাকতে পারে, কিন্ত এক-তরফ& বুদ্ধি বলে কিছু আছে। 

আমরা বলি যে, কোনে। প্রস্তাবিত কর্মধারার পরিণাম বিবেচনা করার কালে 
একজনে যেন “সেটা টেনে বের করে নেয়।” মগজের এক রকম 

স্থলতার জন্য বিবেচ্য বিষয়টি লোকটিকে বাগে আনতে এবং তাকে 
কাজে নিযুক্ত করতে বিরত করে। এবং অধিকাংশ লোকই অসাধারণ ও 

অনৃশ্ঠপূর্ব প্রতিবন্ধকের জন্য, অথব। অধিকতর প্রত্যক্ষ পছন্দসই কাজের 
প্রলোভন বশে, ম্বভাবতঃই প্রস্তাবিত কর্মধার! থেকে ভিন্ন পথে চালিত হয়। 

যেব্যক্তি তার কাজকর্ম বিচার-বিবেচনা! করতে ও সথবিবেচনার সহিত 

তা হাতে নিতে অভ্যস্ত, তিনিই মাত্রা! অস্যায়ী শৃঙ্খলাসম্পন্ন । এই সক্ষমতার 

সঙ্গে যখন বিক্ষেপ, বিভাস্তি ও বাধা-বিস্ের মুখে মনোনীত কর্মধারার মধ্য 

স্থির চিত্তে নিবিষ্ট থাকার বুদ্ধিবৃত্তি যোগ হয়, তখনই আমর! শৃঙ্খলার 
সারাংশ দেখতে পাই। শৃঙ্খলার অর্থ আমত্বীকৃত ক্ষমতা , যে কাজ হাতে 

নেওয়া হয়েছে তা চালিয়ে যাওয়ার জন্তে প্রাপ্তব্য সঙ্গতির উপর অধিকার । 
কিকরতে হবে ত। জানা, চটপট করে তাতে অগ্রসর হওয়া, এবং উপযুক্ত 
উপায় প্রয়োগ করে তা করা, _এ সব কিছুরই অর্থ হল শৃঙ্খলাসম্পন্ন 

হওয়া_তা সে সেনাবাহিনীর পক্ষেই হোক, আর মনের পক্ষেই হোক। 
শৃঙ্খল! সদর্থক | প্রাণশক্তি সঙ্কুচিত করা, ঝোক দমিয়ে দেওয়া, আদেশ 
পালনে বাধ্য করা, দৈহিক শান্তি দেওয়া, অধীনস্থ লোককে রুচিহীন কাজ 
করতে বাধ্য করা,_-এই সব কাজ শৃঙ্খলাসম্পন্ন হবে কি হবে না সেটা 

জানতে হলে বুঝতে হবে যে, একজনে যা করছে তা বোঝবার পক্ষে, এবং 
অবিচলিতভাবে তা সম্পাদন করার পক্ষে, তার ক্ষমতার বিকাশে সেটি 
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সহায়ক কি না। 

স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খল! যে সংযুক্ত বিষয়, বিরোধী বিষয় নয় এ কথার 
উপরে ততো! জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (১) এমন কি, অভ্যস্ত 

ক্ষমতার অধিকতর বিশুদ্ধ, বুদ্ধিগম্য দিকটাও,_-অর্থাৎ, একজনে যা! করছে, 

তার পরিণাম যে ভাবে প্রদর্শিত হবে তারও আভানিক জ্ঞান স্বার্থবোধ 

ছাড়া সম্ভবপর হয় না। যেখানে স্বার্থবোধ নেই সেখানে বিচার-বিবেচনা 

শিথিল এবং ভাসাভাদাই থাকে । পিতা-মাতা ও শিক্ষকেরা অনেক সময় 

অভিযোগ করেন এবং অভিযোগ সত্যও বটে যে, ছেলেমেয়ের! “শুনতে 

চায় না, বুঝতে চায় না।” বিষয়-বস্তর উপর তাদের মন ঠিক এই 
কারণেই থাকে না যে, এ বিষয়-বস্ত তাদের মনকে স্পর্শ করে না; তাদের 

ব্যাপারের মধ্যে বিষয়ট! প্রবেশ করে না। এ অবস্থার প্রতিকার প্রয়োজন । 

কিন্তযে সব বিধি-ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে অমনোযোগ ও অপচ্ছন্দ বাড়ে 

তার মধ্যে তো এর প্রতিকার নেই। এমন কি অমনোযোগী শিশুকে 

শান্তি দেওয়াও, সংশ্লিষ্ট বিষয়টা যে সম্পূর্ণরূপে সংশ্রবহীন “নয়” তা বোঝবার 
এবং স্বার্থবোধ জাগিয়ে তোলা বা সংশ্রবের বোধ আনার জন্য একটা 

উপায় বা পদ্ধতি হিসাবে ধরা যায়। শেষ পর্যস্ত, এ রকমের পদ্ধতি, বড়োর। 

যাচায় সেই অনুযায়ী কাজ করার জন্য শিশুর শুধু শারীরিক উত্তেজনাই 

যোগায়, না! শিশুকে “চিন্তা করতে,” অর্থাৎ তার কাজ ভেবে দেখতে 

এবং উদ্দেশ্ত দিয়ে সে কাজকে ভরপুর করতে প্রণোদিত করে, __তা দিয়েই 

মূল্যায়ন কর! হয়। 
(২) কার্ধনির্বাহী অবিচলতার জন্যও যে স্বার্থবোধের প্রয়োজন তা আরও 

স্পষ্ট । নিয়োগ কর্তারা এমন কর্মাদের জন্য বিজ্ঞাপন দেন না, যাদের করণীয় 
কাজে কোনো স্বার্বোধ থাকবে না। একজনকে যদি এক আইনজ্ঞ, বা 
চিকিৎসক নিয়োগ করতে হয়, তার মাথায় এ রকম বিচার-বুদ্ধি কখনো 

আসবে না যে, নিষুক্ত ব্যক্তি একমাত্র বিবেক বুদ্ধি নিয়েই তার কাজে লেগে 
থাকবে এবং কাজটা তার কাছে যত রুচিহীনই হোক না কেন সে কেবল 
কর্তব্যের খাতিরেই কাজটা করবে । কোনো পূর্বদৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 

কাজের প্রেরণা আনতে সেই উদ্দেশ্য একজনের উপরে যে প্রভাব স্থাপন করে, 

তার গভীরতাই স্বার্থবোধের পরিমাপ, বা তা-ই স্বার্থবোধ । 
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২। শিক্ষায় স্বার্থবোধ ধারণার গুরুত্ব । 

উদ্দেশ্ট-সম্বলিত যে কোনো অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই হোক, স্বার্থবোধ হু'ল, 

বিষয়বস্তর গতিদায়ক শক্তির প্রতীক, তা সে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বশত:ই হোক, 
আর কল্পনাতে উপস্থাপিত হয়েই হোক । মূর্ত অর্থে, শিক্ষামূলক বিকাশের 
ক্ষেত্রে স্বার্থবোধের গতিদায়ক স্থানকে স্বীকৃতি দেওয়ার মূল্য এই যে, এতে 
বিভিন্ন শিশুদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামর্থ্য, প্রয়োজন ও রুচি বিচার বিবেচিত হয়। 

যিনি স্বার্থবোধের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেন, তিনি এ রকম ধরে নেবেন না যে, 
যেহেতু সকল মনের সামনেই এক শিক্ষক ও এবগুপাঠ্যপুত্তক থাকে, সেইহেতু 
তারা এক ভাবেই ক্রিয়। করে। একই বিষয়-বস্তর বৈশিষ্টাপূর্ণ আবেদনের 
সঙ্গে মনোভাব, অন্ুক্রমণ পদ্ধতি ও সাড়ার প্রকারান্তর ঘটে । আবার 

স্বাভাবিক উপযোগিতা, অতীত অভিজ্ঞতা এবং জীবনের পরিকল্পনা প্রভৃতির 

পার্থক্য অনুযায়ীও আবেদনের ধরন বদলায়। কিন্তু স্বার্থবোধের বান্তবিকত৷ 

শিক্ষা-দর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণ মূল্যবোধক বিবেচনাদিও যোগায় । সঠিকভাবে 
বুঝে নিলে, এই বান্তবিকতা, মন ও বিষয়্-বস্তব সম্বন্ধে অতীতের দার্শনিক 

চিন্তনে যে সব ধারণ। বহু প্রচলিত ছিল, এবং যা শিক্ষা ও শৃঙ্খলার কাজে 

গুরুতর বিপত্বিজনক প্রভাব খাটিয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে আমাদিকে স 

রাখে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জগতের জ্ঞাতব্য বস্ত ও ঘটনার উপরে আমাদের 

মন অনুপ্রবিষ্ট করান হয়, জগৎ যেন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বর্তমান ; আর মানসিক 

অবস্থা ও ক্রিয়াও ষেন স্বাধীনভাবে বর্তমান । পরে ধরে নেয়া হয় যে, জ্ঞান 

যেন জ্ঞাতব্য জিনিসের উপর মানসিক অস্তিত্ব সমূহের বাহ্যিক প্রয়োগ, নয় 

তো, মনের উপর বাহ্ বিষয়-বস্তর শিল-মোহরের ফলাফল, নয় তো এ 
ছুটোর একটা মিশ্রণ। পরে, বিষয়-বস্তকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনে! কিছু বলে 
ধরা হয়; এ কেবল এমন একটা কিছু যা শিখতে হবে বা জানতে হবে। 

এবং সে শেখা বা! জান! হবে, হয় মনের এচ্ছিক প্রম্নোগ ছ্বারা,__নয়, মনের 
উপরে ওদের যে ছাপ পড়েছে তার মধ্য দিয়ে । 

স্বার্বোধের প্রকৃত অবস্থা দেখিয়ে দেয় যে, এ সমস্ত ধারণ। অতিকথ|। 

সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিণামের পূর্বান্গমানের ভিত্তিতে উপস্থিত উদ্দীপকের প্রতি 

সাড়া দেওয়ার সক্ষমতারূপে, এবং যে জাতীয় পরিণাম ঘটবে তা নিয়ন্ত্রিত 
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করার জন্য, অভিজ্ঞতার মধ্যে মন দেখ! দেয়। আনুমানিক ঘটন! প্রবাহের 
উপরে যা-কিছুরই প্রভাব আছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হল, তারাই 
হয় বিভিন্ন উপাদান, বা জান! বিষয়-বন্ত। এদের প্রভাব ঘটনা প্রবাহের 

অন্ুকূলেও হতে পারে, প্রতিকূলেও হতে পারে। এই উক্কিগুলো এতো 
বিধিবৎ যে, খুব বোধগম্য নয়। একটা উদাহরণ দিলে এদের তাৎপর্য পরিষ্কার, 
হবে। 

ধরা যাক আপনি একটি কাজ করতে, যেমন টাইপরাইটারের সাহায্যে 

লিখতে নিযুক্ত আছেন । আপনি যদি এতে বিশেষজ্ঞ হন, তাহলে আপনার 

স্থগঠিত অভ্যাস যাক্ত্রিক নড়াড়ার প্রতি যত্ব নেবে, এবং আপনার চিন্তাধারা 
বিষয়-বস্ত বিবেচনা করার জন্ত মুক্ত থাকবে । কিন্তু ধরুন যেন, আপনি তেমন 

দক্ষ নন, অথবা, ষদদিও আপনি হ্ৃদক্ষ, মেসিনটা ভালো কাজ করছে না। 

এ অবস্থায় আপনাকে বুদ্ধি খাটাতে হবে। আপনি পরিণামের পরোয়! না 

করে যদৃচ্ছভাবে চাবিগুলে৷ ঠুকতে চান না; আপনি কোনো নির্দিষ্ট ধারায় 

শব্দগুলো বসাতে চান, যাতে অর্থ পরিষ্কার হয়। আপনি চাবিগুলোর দিকে, 

যা লিখছেন তার দিকে, আপনার নড়ন-চড়নের দিকে, এবং রিবন বা 

মেসিনের কল-কবজার দিকে নজর রাখছেন ; আপনার মনোযোগ নিঃসবার্থ- 

ভাবে ও মিশ্রিতভাবে প্রতিটি খুঁটিনাটির মধ্যে ব্টিত হয় না। আপনার 
হাতের কাজটিকে করবার জন্য যা কিছুর প্রভাব বর্তমান, তার উপরেই 
আপনার মনোযোগ কেন্ত্রীভৃত থাকে । আপনার দৃষ্টি রয়েছে ভবিষ্যতের 
দিকে এবং বর্তমান অবস্থাগুলো আপনাকে এই কারণে দেখতে হচ্ছে যে, 

ওগুলো! আপনার অভীষ্ট ফললাভের উপাদান স্বরূপ এবং উপাদান হিসাবে 

ষতোদুর প্রয়োজন, ততোদূরই আপনাকে দেখতে হচ্ছে। আপনাকে দেখে 
নিতে হবে যে, আপনার সঙ্গতি কি, কোন্ কোন্ অবস্থা আপনার 

অধীনে আছে এবং এতে বাধা-বিদ্টই বাকি কি আছে। এই অগ্রদৃষ্টি 
এবং যা অগ্রৃষ্ট হচ্ছে তার সম্পর্কে এই নিরীক্ষাই মনের গঠন-সামগ্রী | 

যে কাজের মধ্যে ফলাফলের এব্প পূর্বাভাস নেই, এবং বিভিন্ন উপায় ও বাধা- 

বিপত্তির এরূপ পরীক্ষণ নেই, সে কাজ হয় অভ্যাসগত, নয়, অন্ধ; কোনো 

ক্ষেত্রেই তা বুদ্ধিগত নয়। অভীষ্ট ফল সম্বন্ধে যে পরিমাণে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা 
থাকে, এবং তাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে যে সব শর্তগ্তলে৷ এসে পড়ে 
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তাদের নিরীক্ষা করতে যে পরিমাণে অধত্ব থাকে, মূঢ়তা বা আংশিক বৃদ্ধিও 
সেই পরিমাণেই প্রকাশ পায় । 

যে ক্ষেত্রে মন যন্ত্রপাতির ব্যবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট না হয়ে যা 

লিখতে মনস্থঃ কর] হয়েছে তার সাথেই সংশ্লিষ্ট, সে ক্ষেত্রেও এই অবস্থা 

বিচ্যমান। পদ্ধতির মধ্যে একটা ক্রিম্বাশীলতা থাকে; সেই সঙ্গে বিষয় 

বস্তর বিকাশেও মন নিবিষ্ট থাকে । গ্রামোফোন যে ভাবে কথা বলে, সে 

ভাবে যদি না লেখা হয়, তা হলে এ কাজে বুদ্ধি লাগে; উদাহরণ স্বরূপ 

বল যায় যে, বর্তমান তথ্য ও বিচার-বিবেচনা যে সব নানা প্রকার সিদ্ধান্তের 

দিকে মোড় নিতে চায়, তার অগ্রদর্শন করতে তৎপর থাকা চাই; এবং 
ষে সিদ্ধান্তে পৌছোতে হবে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তকে আয়ত্বে আনবার 
জন্য অবিরতভাবে নতুন করে পর্যবেক্ষণ ও অন্ুস্মরণের প্রয়োজন হয়। 

যা দাড়াবে এবং বর্তমানে যা আছে সেটা যতদূর পরিসমাঞ্চির দিকে গতির 

মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের সমগ্র মানস প্রবণতা তার সব কিছুকে 

নিয়েই তৎপর থাকে । কর্মধারার যে নির্দেশ সম্ভাব্য ভবিষৎ ফলাফলের 
অগ্রতৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, সেটি বাদ পড়লে বর্তমান আচরণ বুদ্ধি-বিবিক্ত 
হয়ে ওঠে। যর্দি কল্পনামূলক পূর্বাভাস থাকে, অথচ যে সব শের উপকু 

এর সমাধান নির্ভর করে তার প্রতি মনোযোগ না থাকে, তা হলে তা 

ঈাড়ায় আত্ম-প্রতারণা, বা অলস স্বপ্ন, ব্যর্থ বুদ্ধি। 

যদি এই দৃষ্টান্তটি নমুনাসই হয়ে থাকে, তা! হলে বুঝতে হবে যে, মন 
এমন কিছুর নাম নয় যা শ্বয়ংসম্পূর্ণ। মন হল কোনো কর্মধারার নাম। এই 

কর্মধারা বুদ্ধি দিয়ে যতোটা পরিচালিত হয়” যতোটা, অর্থাৎ, এর মধ্যে 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যতোদূর প্রবেশ করে”_আর উদ্দেশ্যে পৌছোবার জন্য 

উপায় নির্বাচন করা যে পরিমাণে থাকে, সেই পরিমাণে বা ততোটাই তা 
বুদ্ধি বলে ধরা হয়। বুদ্ধিমত্তা এমন একটা অনন্য সম্পত্তি নয়, যা ব্যক্তি 

অধিকার করে থাকে, পরন্ত ব্যক্তি ষে সমস্ত ক্রিয়াকলাপে ভূমিকা নেয় 

সেই ভূমিকার মধ্যে উক্ত গুণরাশি যে পরিমাণে থাকে, ব্যক্তি সেই 

পরিমাণেই বুদ্ধিমান । আবার, ব্যক্তি যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হয়, তা 

বুদ্ধিগত হোক আর না-ই হোক, তাও ব্যক্তির খাস সম্পত্তি নয় সে সব 
এমন কিছু, যার মধ্যে ব্যক্তি “নিযুক্ত হয় ও অংশীদারী করে।” অন্যান্য 
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জিনিস ও লোকের স্বতন্ত্র পরিবর্তন, হয় সেখানে সহযোগিতা করে, নয় 

বাধা ঘটায়। বাক্তি একটা ঘটনা প্রবাহের সুচনা করতে পারে, কিন্তু এর 

পরিণাম নির্ভর করবে, অন্যান্ত সংঘটক-স্থত্রে-আসা শক্তিপুঞ্জের সহিত 

ব্যক্তির সাড়ার পারস্পরিক ক্রিয়ার উপরে । পরিণামকে ফলিত করার 

ক্ষেত্রে অন্যান্তের সঙ্গে অংশীদারী করে,_মনকে এ রকমের একটি উপাদান 

ছাড়া আর কিছু মনে করলে সেটা অর্থহীন হবে । 

কাজেই নির্দেশের সমস্যা হ'ল, এমন বিষয-বস্ত্ব খুঁজে বের করা, যেটি 

ব্যক্তিকে তার নিজের-কাছে মৃল্যবোধক বা স্বার্থীবোধক কোনো লক্ষ্য বা 

উদ্দেশ্য সম্বলিত স্থনিরিষ্ট ফাজকর্ষে নিযুক্ত করবে, এবং বস্ত ও বিষয়কে 

ব্যায়ামের যন্ত্রপতি রূপে ব্যবহার না করে, উদ্দেশ্য সাধন করার শর্তরূপে 

ব্যবহার করবে। পুর্বোক্ত বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলাবাদের সঙ্গে যে সমস্ত দোষ 

জড়িত আছে, তার স্থানে কোনো বৈশিষ্টপূর্ণ শৃঙ্খলাবাদ উপস্থাপিত 

করে এ দোষের প্রতিকার হবে না,প্রতিকার হবে মন ও মনের প্রশিক্ষণ 

মূলক ধারণার সংস্কৃতি করে। ক্রীড়া-কৌতুকই হোক আর প্রয়োগশীল 
বৃত্িই হোক, যা-কিছুর মধ্যে লোকে জড়িত, যার পরিণতির মধ্যে তাদের 

কিছু লাভ-ক্ষতি আছে বলে তারা স্বীকার করেন, এবং যা প্বেক্ষণ ও 
'অন্ুম্মরণের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিন্তন ও বিচারের প্রয়োগ ছাড়া সম্পাদন 

করা যায় না, ক্রিম্বাশীলতার সেই জাতীয় কার্ধক্রষয আবিষ্কারের মধ্যেই 
এর যথার্থ প্রতিকার রয়েছে। অল্প কথায়, মনের প্রশিক্ষ। সংক্রান্ত ধারণার 

মধ্যে বহুদিন যাবৎ যে ভ্রান্তি চলে এসেছে, তার মূলে এই রয়েছে যে, 

ব্যক্তি যে ফলাফলের অংশীদার হয়, এবং ঘা নির্দেশিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ, 
কল্পনা ও অন্ন্মরণ নিয়োজিত হয়, তার তালিকাতে বস্ত ও বিষয়ের গতি- 

প্রকৃতিকে ধরা হয় না। ভ্রান্তি হ'ল, মনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে ধরে নেওয়া, 

যেন সেটা উপস্থিত যে কোনো বিষয়ে সরাসরি প্রয়োগ করার জন্ত আগে 

থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। 
এতিহাসিক ক্ষেত্রে এ ভ্রান্তি ছুটো পথ কেটেছে । এক দিকে সেটি 

এঁতিহিক পাঠ-বিষয় ও শিক্ষণ পদ্ধতিকে বৃদ্ধিগত সমালোচনা, ও প্রয়োজনীয় 
সংশোধনের হাত থেকে আড়াল করে সংরক্ষিত করেছে। “শৃঙ্খলাস্চক” 

আখ্যা দিয়ে এই পাঠ্য-বিষয় ও পদ্ধতিকে সকল জিজ্ঞাসা থেকে রক্ষা 
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করবার জন্য প্রহ্রা বসিয়েছে । জীবন-যাত্রীয় যে এগুলোর কোনো প্রয়োগ 
নেই, ব্যক্তিগত সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে এরা কোনো অংশদান করে না, তা 
দেখিয়ে দেওয়া যথেষ্ট হয় নি। এরা যে "শৃঙ্খলাস্চক” এই কথাই সকল 

জিজ্ঞাসার শ্বাসরোধ করে, সকল দ্বিধা দমন করে, বিষয়টাকে ন্যায়সঙ্গত 

আলোচনা থেকে বাইরে রেখেছে । কথাটার প্ররুতিই এমন ধরনের যে, 
একে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মিলিয়ে দেখা চলে না। এমন কি, কাজের 

বেলায় যখন কোনো! শৃঙ্খলাই ঘটেনি, বরঞ্চ শিক্ষার্থী নিজেকে খাটাতে 

আরো! শৈথিল্য দেখিয়েছে এবং বুদ্ধিগম্য আত্ম-নির্দেশের ক্ষমতা হারিয়েছে, 
তখনও দোষ পড়েছে তার নিজেরই উপরে, ঞ্াঠ্য-বিষয় বা শিক্ষণ পদ্ধতির 
উপরে নয়। তার ব্যর্থতা কেবল এ কথারই প্রমাণ যে, তার আরও শৃঙ্খলার 

প্রয়োজন । কাজেই এই অবস্থা পুরোনো পদ্ধতিকে বজায় রাখার কারণ 

স্বরূপ হয়ে উঠল। দায়িত্বটা শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীর উপর 
চালান করা হুল। কারণ বিষম্টাকে তো আর কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষণের 

সন্মুবীন হতে হতো! না; এটা দেখাতেও হতো ন যে, বিষয়টা কোনো বিশিষ্ট 

প্রয়োজন মেটাচ্ছে, বা কোনে! স্থনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কাজ করছে। 

ব্যাপক শৃঙ্খল! সাধনের জন্য এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং যদি তা 

ব্যর্থ হয়ে থাকে, তা হলে তার কারণ এই যে, ব্যক্তিই শৃঙ্খলা সম্পন্ন হতে! 

অনিচ্ছক। 
অন্য দিকে, শৃঙ্খলাকে কৃতির গঠনমূলক ক্ষমতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে 

একাত্ম করার পরিবর্তে, শৃঙ্খল! সম্বন্ধে একটা নঞ্্থক ধারণ! পোষণের 

ঝৌক দেখা দিল। আমরা যেমন আগেই দেখেছি, সংকল্প হুল ভবিষ্যতের 

দিকে সম্ভাব্য পরিণাম ঘটানোর স্বার্থে কোনো একটা ভঙ্গী বিশেষ । এটি 

এমন একটা মনোবৃত্তি, যার মধ্যে কর্মপন্থার সম্ভাব্য ফলাফলকে স্পষ্ট ও 

ব্যাপক ভাবে অগ্রদর্শন করা, এবং কোনে পুর্বান্থমিত পরিণামের সঙ্গে তার 

সক্রিয় একীকরণ করার প্রচেষ্টা থাকে। যখন এমন কোনো ক্ষমতা 
বিশিষ্ট মন গড়ে তোলা হয়, ষা কেবল উপস্থিত বিষয়ের উপরেই প্রয়োগ 

করতে হবে, তখন এর ফল দাড়ায় সংস্কল্প ব৷ প্রচেষ্টাকে কেবল জুলুম বা 

জবরদন্তির সঙ্গে একাত্ম করা। হাতে নেওয়া কাজে একজনে হয় মাথা 

খাটাবে, নয় মাথ! খাটাবে না। বিষন্ব-বস্ত যতে। বেশী নিঃসম্পর্ক হয়, ব্যক্তির 
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অভ্যাস ও রুচির সাথে তার সংশ্রব ততোই কম থাকে, বিষয়-বস্তর উপর 
মন লাগানোর চেষ্টা করার তাগিদ ততোই বেশী আসে, এবং কাজেই সংকল্পের 

শৃঙ্খলার ততো বেশী প্রয়োজন হয়। একজনে ষে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তা 

নিয়ে কিছু করতে হবে বলে বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেবে,_উক্ত মত 

অনুসারে, তা শৃঙ্খলাসুচক নয়; এমন কি, এর ফলে যদি গঠনমূলক ক্ষমতার 

কোনো বাঞ্ছনীয় উন্নতিও হয়, তা হলেও নয় । যেটি কেবল প্রয়োগের 

খাতিরেই প্রয্মোগ, প্রশিক্ষার জন্যই প্রয়োগ, একমাত্র সেটাই হল শৃঙ্খলা- 
মূলক। এ রকম হওয়ার সম্ভাবনা তখনই বেশী থাকে, যখন উপস্থাপিত 

বিষয়-বস্ত রুচিহীন হয়, কার সে অবস্থায় কেবল কর্তব্যের স্বীকৃতি বা শৃঙ্খলার 
মূল্যবোধ ছাড়া আর কোনো মতলবই থাকে না-_ অবশ্য এটাই ধরে নেওয়া 

হয়। একজন আমেরিকান রসিকের এক উক্তির মধ্যে এর একটা যুক্তি 

সঙ্গত ফল আক্ষরিক সত্যরূপে প্রকাশ পায়, “একটি ছেলেকে যা কিছুই 

শেখানো হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না যদি কেবল সে তা না 

পছন্দ করে।” 

উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য মনকে বস্ত সম্বলিত ক্রিয়াকলাপ থেকে আলাদা 

করে নেওয়ার অপর পিঠ হল, যা শিখতে হবে, সেই বিষয়-বস্তকে আলাদা 
করে নেওয়।। চিরাচরিত শিক্ষা প্রকল্পে বিষয়-বস্তর অর্থ হল, এতোখানি 

জিনিস পড়তে হবে। অধ্যয়নের বিবিধ শাখা, কতকগুলো স্বতন্ত্র শাখা উপ- 

স্থাপিত করে। এদের মধ্যে আবার স্বয়ংসম্পূর্ণ নিজম্ব বিধি-ব্যবস্থা থাকে । 
ইতিহাস হল এই রকমের একটি তথ্য সমষ্টি; বীজগণিত আর একটি, ভূগোল 
আর একটি, এইভাবে সমগ্র পাঠক্রম সাজানো থাকে । এদের নিজ নিজ 

হিসাবেই এক একট! পুর্ব-প্রস্তত অস্তিত্ব থাকে বলে, আয়ত্ত করার জন্যে এরা 

মনকে যা-কিছু যোগায় তার মধ্যেই মনের সাথে এদের সম্পর্ক শেষ হয়ে 
যায়। যে প্রচলিত রীতি অনুসারে দিন, মাস ও বছর-বছরের স্থলের কার্ধস্চী 
পারম্পরিক সম্পর্কবিহীন “পৃথক পৃথক পাঠ্যবিষয়” দিয়ে গঠিত হয়, এবং 
যেখানে প্রতিটি বিষয়কে ন্বয়ং-সম্পূর্ণ বলে ধরা হয়,_অস্ততঃ শিক্ষার উদ্দেশ্তে 
্বয়ং-সম্পূর্ণ ধরা হয়-__এ ধারণা তারই অনুরূপ । 

পরে একস্থানে বিষয়-বস্তর তাৎ্পর্ধকে বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য এক 

অধ্যায় উৎসর্গ কর! হয় । চিরাচরিত তত্বের সাথে বৈষম্য দেখিয়ে, এ স্থলে 
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আমাদের কেবল এটাই বলা প্রয়োজন যে, বৃদ্ধি দিয়ে যা কিছু পাঠ করা হয়, 
তা হল স্বার্থবোধের সক্রিয় ধারাকে অগ্রবর্তী করতে বস্ত ও বিষয় যে ভূমিক৷ 

গ্রহণ করে তারই প্রতিরপ । ফল সম্পাদনের জন্য টাইপ-রাইটারের প্রয়োগকে 
যেমন একজনে ক্রিয়ার অংশরূপে “পাঠ করে”, অর্থাৎ তার অন্ধি-সন্ধি বুঝে 
নেয়, অস্ত যে কোনো ঘটনা বা সত্যের বেলাও সেইরূপ ঘটে । যে ঘটন। 

প্রবাহের মধ্যে একজন ব্যাপৃত, এবং ষার পরিণতি দ্বার! সে প্রভাবিত, তা 

স্থুসম্পন্ন করার উপকরণরূপে স্বীরুত হয়ে যখন একট! জিনিস রূপ ধারণ করে, 
তখনই তা পাঠ করার, অর্থাৎ জিজ্ঞাসা ও অহুচিস্তনের, বিষয় হয়ে ঈড়ায়। 

সংখ্যা ইতিপুর্বে বিদ্ধার গণিত শাস্ত্র নামক শাখা রচনা করেছে,_এই 

কারণেই যে সংখ্যা পাঠ্য বিষয় তা নয়; পরন্ত সেটি পাঠ্য বিষয় এই কারণে 
যে, যে সংসারের মধ্যে আমাদের কাজকর্ম চলে, সংখ্য। তারই বিভিন্ন গুণ ও 
সম্পর্ক উপস্থাপিত করে । সেটি পাঠ্য বিষয় আরও এই কারণে যে, আমাদের 
উদ্দেশ্য সম্পাদন কর! যার উপরে নির্ভর করে, সংখ্যা তার উপকরণ । এ রকম 

ব্যাপকভাবে বললে স্থত্রটিকে নিরাকার বলে মনে হতে পারে। বিশদ 

করে বললে এর এই অর্থ দীড়ায় যে, শিক্ষা কর! বা পাঠের কাজটাকে যে 

মাত্রায় পড়া-শিখতে হবে বলে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা হয়, কাজটা 
সেই মাত্রাতেই কৃত্রিম ও অকার্কর হয়। শিক্ষার্থী তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপকে 
ফলপ্রস্থ করার ক্ষেত্রে, তার বিচারাধীন সংখ্যাগত সত্যের স্থান যে পরিমাণে 

হৃদয়ঙম করে, তার পাঠ সেই পরিমাণেই কার্কর হয়। একটি উদ্দেশ্তপুর্ণ 

কর্মতৎপরতার উন্নতি বিধানের সঙ্গে, বিষয় ও পাঠ-প্রসঙ্গের এই যোগস্থত্রই 
শিক্ষায় নির্ভেজাল স্বার্থবোধ তত্বের প্রথম ও শেষ কথা। 

৩। প্রশ্নটির কয়েকটি সামাজিক দৃষ্টিকোণ 

আমরা যে তাত্বিক ভুল-ক্রটির কথা বলছিলাম, যদিও ভা স্কুল পরিচালন! 

করার ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়, তথাপি সে তুল-ক্রটি আবার সামাজিক অবস্থারই 

পরিণতি । কোনো একটা পরিবর্তন শিক্ষাবিৎদের কাছে তত্বগত প্রত্যয়ের 

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সম্কট দূর হবে না, যদিও সে প্রত্যয় সামাজিক অবস্থা 

পরিবর্তন করার প্রচেষ্টাকে অধিকতর ফরপ্রস্থ কররে। সংসারের উপর 

১২ 
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যাহষের মৌলিক যনোভাব, মানুষ যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অংশ গ্রহণ 
করে তার পরিধি ও গুণ দিয়েই স্থির হয়। শিল্পীস্বলভ ভঙ্গীর মধ্যে স্বার্থ- 

বোধের আদর্শ উদাহৃত হতে পারে। কলা শুধু অস্তর্মুখীও নয়, বহির্মখীও 
নয়। আবার মানসিক বা ভৌতিকও নয় । অন্য সব ধরনের কাজের মতো, 
কলাও পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটায়। কোনো কোনো কাজ যে ধরনের পরিবর্তন 
ঘটায় (কলার বিপরীত অর্থে যাকে যান্ত্রিক বলা যায়), তা বহিমু্খী; 
অর্থাৎ সেখানে জিনিস-পত্রের অদল বদল ঘটে । এর সাথে আদর্শ স্বরূপ 

কোনো পুরস্কার, কোনো প্রক্ষোভগত বা বুদ্ধিগত সমৃদ্ধি থাকে না। আর 
এক ধরনের কাজ জীবন-যাত্রা নির্বাহে এবং এর বাহক সঙ্জা ও আড়ম্বরে 

অংশ দেয়। আমাদের মধ্যে বর্তমান শ্রমশিল্প ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় বন্থ 

সামাজিক কার্যকলাপ এই ছুই শ্রেণীতে পড়ে। ধার! এ সব কাজে নিযুক্ত 
অথবা ধারা এ সব কাজে সরাসরি প্রভাবিত তার! নিজ নিজ কাজে সম্পূর্ণ 

ও স্বচ্ছন্দ স্বার্থোপলব্ধি করতে পারেন না । যিনি যে কাজ করছেন, তাতে 

তার উদ্দেশ্য থাকার অভাব হেতু, অথবা তার লক্ষ্য খুব সীমিত থাকার দরুন, 

সে কাজে তীর বুদ্ধিবৃত্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়োজিত হয় না। এই সব অবস্থা 
বহুলোককে আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধ্য করে। তারা ভাব-প্রবণতা ও 

অতিকল্পনের অন্তমী অভিনয়ের আশ্রম নিয়ে থাকেন। তাদের রম্যতা 
আছে, কিন্তু সৌষম্য নেই, কারণ তাদের আবেগান্থভূতি ও ধারণাবলী, যে 
সমস্ত কাজ-কর্ম অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়, তার পদ্ধতি হওয়ার পরিবর্তে, 

তাদের নিজেদের দিকেই মুখ ফেরাতে বাধ্য করে। তাদের মানসিক জীবন 
ভাবপ্রবণ ;_অস্তদূশ্টের উপভোগ মাত্র। এমন কি, বিজ্ঞানের অহ্গধাবনও 

সংসারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ লেনদেনের জন্য পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করার, এবং এ 

সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণ! পাওয়ার জন্য সাময়িক নির্জনতার আশ্রয় না হয়ে, 

জীবনের কঠিন সমস্তাদিকে এড়ানোর জন্থ একটা পলাতকের আশ্রয়ে পরিণত 
হতে পারে । কলা শব্দটাই একট! জিনিসের সুনির্দিষ্ট রূপান্তর ঘটানোর এবং 

মনের স্বার্থে তাকে অধিকতর তাৎপর্ষপর্ণ করার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে, বরং 
উৎকেন্জ্রিক অতি কল্পনের উদ্দীপনা এবং ভাবাবেগপুর্ণ বাসনা চরিতার্থ 

করার সঙে যুক্ত হতে পারে। দব্যবহারজীবী” এবং তত্ব বা রৃষ্টিজীবীর 

মধ্যে পার্থক্য ও পারস্পরিক অবজ্ঞা,__এবং চারু ও শ্রমশিল্পের বিচ্ছেদ, 
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এই পরিস্থিতিরই নিদর্শন । এইভাবে স্বার্থবোধ ও যন হয় সঙ্কুচিত নয় 

বিকৃত হয়ে পড়ে। পূর্বের এক অধ্যায়ে কর্মকুশলতা ও কৃ্টির ধারণার 
সাথে যথাক্রমে এক এক তরফা অর্থ যুক্ত হওয়ার বিষয়ে ঘা বলা হয়েছে, 

তার সঙ্গে এই কথার তুলনা করা যাক। 
সমাজ যতে।দর শ্রমিক-শ্রেণী ও অবকাশ-শ্রেণী বিভাজনের ভিত্তিতে 

সংগঠিত থাকবে, এই অবস্থা ততোদূরই বজায় থাকবে । ধারা সামগ্রী 
তৈরী করেন, পদার্থ নিয়ে অবিশ্রীস্ত সংগ্রামের ফলে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি কঠিন 

হয়ে যায়; ধারা শ্রমের কঠিন শিক্ষা থেকে মুক্ত তার! বিলাসপ্রিয় ও পৌরুষ- 

হীন হয়ে পড়েন। এছাড়া এখনও অধিকাংশ লোকের আর্থিক স্বাধীনতার 
অভাব। তাদের বৃত্তি স্থির হয় দৈববশে, ও অবস্থা-অন্ুযায়ী ব্যবস্থার 

তাগিদে । পরিবেশের প্রয়োজন ও সঙ্গতির সঙ্গে নিজ নিজ ক্ষমতার 

পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্ষমতার যে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে, 

তাদের বৃত্তি তা দিয়ে ধার্ধ হয় না। আমাদের অর্থনীতিক ব্যবস্থা এখনও 
বহুলোককে গোলাম করে রেখেছে । এর পরিণামরূপে চলিত অবস্থা 

যাদের দখলে তীরা বুদ্ধিবৃত্তিত্তে উদার-পন্থী নন। ফলে মানবিক 
সাধনকল্পে ভৌত পৃথিবীকে আয়ত্তে আনবার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ করা 
হয় না, প্রয়োগ করা হয় অন্য দলের মানুষকে অপপ্রয়োগ করে, অমানবিক 
উদ্দেশ্য সাধনে । আর সে সব উদ্দেশ্য অপরের সঙ্গে যতোখানি বর্জন নীতি 

নিয়ে চলে ততোখানিই তারা অমানবিক হয়ে ওঠে। 

অবস্থার এই হাল, আমাদের শিক্ষাসংক্রাস্ত এতিহাসিক এঁতিহের বনু 

বিষয়কে ব্যাখ্যা করে৷ স্কুল ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন লক্ষ্যের 

যে সংঘাত ঘটে, এই অবস্থা তার উপরও আলোকপাত করে। উদাহরণ 

স্বরূপ বলা যায় যে, অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষার ধরনই সঙ্কীর্ণরূপে উপযোগিতা- 
মূলক, এবং অধিকাংশ উচ্চশিক্ষার ধরনই সন্কীর্ণরূপে শৃঙ্খলা বা কৃষ্টিমূলক । 
জ্ঞান যে পর্যন্ত না তাত্বিক, পণ্তিতী বা ব্যবহারিকরূপে কৌশলী হয়, সে 
পর্যস্ত তাকে বুদ্ধিগম্য বিষয় থেকে পৃথক করে রাখার প্রতি ষে প্রচলিত 

ঝৌক দেখা যায়, এই অবস্থা সেটাই বুঝিয়ে দেয়। জীবনের বিভিন্ন বৃত্তির 
জন্য যে শিক্ষা উপযোগী হবে, সে শিক্ষার জন্য যা প্রয়োজন, উমম শিক্ষ 

যে তার বিরোধী, এই বনু প্রচলিত বিশ্বাসেরও ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায় 



১৮০ শিক্ষা দর্শন 

কিন্তু এই হাল বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অনন্য সমস্যাটাকে রূপ দিতেও 
সাহায্য করে। পূর্বতন সামাজিক অবস্থার ফলে যে সব আদর্শ স্থির হয়েছে, 

স্কুল শিক্ষা এই মুহূর্তেই তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কিন্তু স্কুল 
শিক্ষা যে নমুনার বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত মানসতা গঠন করে তার মধ্যে 

দিয়ে এ সব অবস্থার উন্নতি বিধানের কাজে অংশ দিতে পারে । এবং ঠিক 
এখানেই স্বার্থবোধ ও শৃঙ্খলার বাস্তব ধারণা খুব তাত্পর্যপুর্ণ হয়ে ওঠে। 

উদ্দেশ্তপূর্ণ সক্রিয় বৃত্তিতে বিভিন্ন বস্ত ও বিষয় নিয়ে কাজ করার ফলে, তা 

সে খেলাই হোক আর কান্ভুই হোক, যে সব লোকের স্বার্থবোধ সম্প্রসারিত 

হয়েছে এবং বুদ্ধিবৃত্তি স্থুশিক্ষিত হয়েছে, খুব সম্ভব সেই সব লোকেই, 
এক দিকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন জ্ঞান এবং অন্য দিকে একটা কঠিন, সঙ্কীর্ণ ও 

শুধুই প্ব্যবহারিক” বৃত্তি সম্বলিত বিকল্প ব্যবস্থা,_এই দুইয়ের হাত থেকে 
অব্যাহতি পেতে পারে । শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি এমন করা যায় যে, তাতে 

স্বাভাবিক সক্রিয় প্রবণতা কোনে। কিছু করার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত হবে, 
এবং এই সঙ্গে এদিকেও লক্ষ্য থাকে যে, কাজ করতে গেলে পর্যবেক্ষণ, 

সংবাদ আহরণ ও গঠনমূলক কক্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়, তা হলেই 
৫নামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য যা সর্বাধিক প্রয়োজন তাই করা 

হবে। এক দিকে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ বাদ দিয়ে পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অন্গু- 
শীলন করে বাহক কর্ম-কুশলতা। লাভ করার প্রচেষ্টা, ও অন্য দিকে এমন 

জ্ঞান সঞ্চয় করা যা চুড়ান্ত উদ্দেশ্ত হয়ে নিজ রাজ্যেই থাকে,_এই ছুয়ের মধ্যে 
দৌলায়মান থাকার এই অর্থ ঈরাড়ায় যে, শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান সামাজিক 
ব্যবস্থাকেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা বলে মেনে নিয়েছে, এবং তাকেই বলবৎ রাখবার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছে । যাতে উদ্দেশ্ঠপূর্ণ কাজকর্মের বুদ্ধিগম্য সম্প্রসারণের 

সঙ্গে যোগ রেখে শিক্ষালাভ হয়, সেই ভাবে শিক্ষার পুনঃসংগঠন কর! 

ধৈর্যের কাজ। একাজ কেবল একটু একটু করে এবং এক এক বারে 

এক এক ধাপ করেই সংসাধিত হতে পারে। কিন্তু তা বলে, একটা 

শিক্ষাদর্শনকে নামে মাত্র মেনে নিয়ে, কার্ধতঃ আর একটার সাথে আমাদের 

উপযোজন! করে চলার কোনো যুক্তি নেই। সাহসের সঙ্গে পুনর্গঠনের 
কাজ হাতে নিতে এবং তাতে অবিচালিত ভাবে নিযুক্ত থাকতে; এই 
অবস্থা আম়াদিকে আহ্বান জানাচ্ছে। 



্বার্থবোধ ও শৃঙ্খলা ১৮১ 

সারাংশ 

স্বার্বোধ ও শৃঙ্খল] হল একটা লক্ষ্য সমন্বিত কর্মতৎপরতার আহ্মবন্ধিক 

ব্যাপার । যেসমস্ত বিষয় কোনো কর্মতৎপরতাকে একট নির্দিষ্ট রূপ দেয়, 

এবং এর পরিণতির পথে বিভিন্ন উপায় ও প্রতিবন্ধক উপস্থিত করে, তাদের 
সাথে একাত্মবোধই স্বার্বোধের অর্থ। যে কোনো লক্ষ্য সমপ্থিত কর্মতৎ- 

পরতাই একটা পূর্ববর্তী অসমাপ্ত এবং পরবর্তীকালে সমাপ্য পর্যায়ের 
মধ্যে পার্থক্য স্থচিত করে; আবার মধ্যবতাঁ ধাপগুলোরও ইঙ্গিত দেয়। 

স্বার্থবোধ থাকার অর্থ হল, বিভিন্ন উপাদানকে আলাদা আলাদা করে না দেখে 

তারা যে অমুক ধরনের কোনো একটা নিরুবচ্ছিন্নবূপে ক্রমবিকাশমান 

পরিস্থিতির মধ্যে অন্প্রবিষ্ট হচ্ছে_এই ভাবে তাদের গ্রহণ করা । উপস্থিত 
অপূর্ণ অবস্থা এবং কাম্য পূর্ণ অবস্থার সমঘ়-ব্যবধান রূপান্তর ঘটাতে 
চেষ্টার তাগিদ আনে, এবং তাতে মনোযোগ ও সহিষুতার প্রয়োজন ঘটায় । 

সঙ্কল্প বলতে কার্ধতঃ যঘ| বোঝায় এই মনোভাব তারই প্রতিরপ ৷ এর 

সফল হল শৃঙ্খল! ব৷ নিরবচ্ছিন্ন মনোৌনিবেশের ক্ষমতার বিকাশ। 

শিক্ষাতত্বে এই মতবাদের দ্বিবিধ সার্থকতা আছে । মন ও মানসিক অবস্থা- 

সমূহ যে নিজ নিজ গুণেই সম্পূর্ণ, তার! যে এই অবস্থাতেই কোনো পুর্বপ্রস্তত 
বিষয়-বস্ত বা আলোচনাতে প্রযুক্ত হয়, এবং তারই ফলে যে জ্ঞান জন্মায় 
এবপ ধারণা থেকে নে সার্থকতা আমাদের রক্ষা করে। এটি আরও দেখিয়ে 
দেয় যে, মন,-এবং বন্ত সম্বলিত কর্ণধারার মধ্যে বুদ্ধিগম্য বা উদ্দেশ্ঠপূর্ণ 

নিয়োজন,__-একই কথা । কাজেই মনের বিকাশ সাধন বা শিক্ষাদান কলে, 

এমন একটা পরিবেশ যোগাতে হবে যা এই ধরনের কর্মতৎপরতাকে জাগাতে 

পারে। অন্যদিকে, বিষয়-বস্ত যে আলাদ! ও স্বতন্ত্র এই ধারণার হাত থেকেও 
এই মতবাদ আমার্দের রেহাই দেয়। কোনো নিরবচ্ছিন্ন ও পূর্বকল্পিত 
কর্মধারা অনুসরণের মধ্যে যে সমস্ত জিনিস, ধারণা এবং নিয়ম, _সঙ্গতি 

বা প্রতিবন্ধক বূপে প্রবেশ করে,_তার সব কিছুর সাথেই যে শিক্ষণীয় 
বিষয়বস্ত একাত্ম”_-এই মতবাদ সেটাই স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য ও 
শর্তাবলীর উপলব্ধি সম্বলিত কোনো বিকাশমান কর্মধারা হল সেই একত্ব, 

যাতে একদিকে একটা তথাকথিত স্বতন্ত্র মন এবং অন্যদিকে এক্টা বস্ত ও 
ঘটনা-সম্বলিত স্বতন্ত্র পৃথিবী একাধারে বিধত হয়ে থাকে । 



একাদশ অধ্যায় 
অভিজ্ঞতা ও চিন্তন 

১। অভিজ্ঞতার স্বরূপ 

অভিজ্ঞতার স্বরূপ কেবল এই দেখেই বোঝা! যায় যে, এর মধ্যে একটি 
সক্রিয় ও একটি নিক্ছিয় উপ্পদান অদ্ভূতভাবে সংযুক্ত থাকে। সক্রিয় দিকে, 

অভিজ্ঞতা হল চেষ্টা করে দ্েখা। এর সংশ্লিষ্ট শব পরীক্ষা-নিরীক্ষা 

দিয়েও এই অর্থকেই স্পষ্ট করা হয়। নিক্িঘন দিকে, অভিজ্ঞতা! হল সঙ 
করা বাভোগ করা। কোনে। কিছু সম্বন্ধে আমরা যখন অভিজ্ঞতা লাভ 

করতে থাকি তখন পেই “কোনে। কিছু” দিগ্নে কিছু একট] করতে থাকি এবং 
পরে আমরা তার পরিণাম সহা করি বা পরিণামের ভাগী হই। আমরা 
জিনিসটার ওপরে কিছু করি, পরে জিনিসটা উল্টে আমাদের উপর কিছু 
একরে এমনই অদ্ভূত ধরনের সংযোগ এটি। অভিজ্ঞতার ছুটি পর্যায়ের 
এই সংযোগই অভিজ্ঞতার ফলপ্রস্থত|। বা মূল্য স্থির করে। শুধু কর্ম- 
তৎপরতা অভিজ্ঞতা গঠন করে না। কর্মতৎপরতা বিকিরণশীল, ক্ষয়িষুঃ, 
কেন্দ্রাতীগ। “করে দেখা” অর্থে অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা পরিবর্তন থাকে। 
কিন্ত এই পরিবর্তন থেকে পরিণামের যে উপ্টো ঢেউ আসে, তার সঙ্গে 
“করে দেখাগকে সঙ্ঞানে যুক্ত না করলে, পরিবর্তন হয়ে দাড়ায় অর্থশূন্য 

স্থানান্তর মাত্র। যখন কোনো কর্মতৎপরতাকে তার পরিণাম ভোগের 

“মধ্যে” প্রসারিত কর! হয়, যখন কোনো কর্ম-কৃত পরিবর্তন আমাদের 

মধ্যে সংঘটিত কোনো পরিবর্তনে প্রতিফলিত হয়, তখন সেই অবিরত 
প্রবহমান পরিবর্তনটাই তাৎপর্ষমপ্ডিত হয়ে ওঠে। আমরা একটা কিছু 

শিখি। একটি শিশু যখন দীপশিখার মধ্যে আঙুল পুরে দেয় তখন সেটা 
অভিজ্ঞতা হয় না; এর পরিণামে যে যন্ত্রণা ভোগ হয়, তার সাথে যখন 
আগের কাজটা যুক্ত হয়, তখনই তা অভিজ্ঞত হয়ে ওঠে । এই সময় থেকে 
আগুনের মধ্যে আনুল দেওয়ার “অর্থ” হয় আগুনে-পোড়া। আগুনে পোড়া 
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একটা কাঠ পোড়ার মতোই ভৌত পরিবর্তন, যদি তা অন্য কোনো কাজের 
পরিণামরূপে উপলব্ধ না হয়। 

অন্ধ ও থামখেয়ালী আবেগ অসতর্ক ভাবে আমাদিকে এক জিনিস 
ছেড়ে আর এক জিনিসের দিকে নিয়ে যায়। এ রকম হতে থাকলে সব 

কিছুই জলে লেখার সামিল হয়। যে ক্রমপুঞ্জিত ক্রমবিকাশ জীবস্ত অর্থে 
অভিজ্ঞতা গঠন করে, এতে তার কিছুই থাকে না। পক্ষান্তরে, সখ ছুঃখ 
জড়িয়ে আমাদের এমন অনেক কিছু ঘটে, যা আমর! বিগত কাজের সঙ্গে 

যুক্ত করি না। আমাদের ব্যাপারে এ কেবল দৈব ঘটনা । এ রকম অভি- 
জ্ঞতার কোনো পৌর্বাপর্ধ থাকে না। এতে না থাকে অতীতের ন্মরণ, না 
থাকে ভবিষ্যতের ভঙ্গি; পরিণামে এর কোনো অর্থ ই থাকে না। আমরা 

এমন কিছুই পাই না, যাকে অবলম্বন করে পরিণামদর্শী হতে পারি, এবং 
পরে যা আসছে তার সাথে সমন্বয় করার উপযুক্ত সক্ষমতা বা অধিকতর 

নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করতে পারি। কেবল ভদ্রতার খাতিরেই এ রকম 

পরিণাম বা ভোগকে অভিজ্ঞত বলা হয়ে থাকে । “অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা- 

লাভ” করা হ'ল, আমর! একটা বিষয় নিয়ে যা করি, এবং তা করার পরিণামে 

যা উপভোগ করি, বা যে দুর্ভোগ সহ করি, তাদের মধ্যে একটা অগ্রপশ্চাৎ 

সংযোগ স্থাপন করা । এই অবস্থায় কিছু করার অর্থ হল চেষ্টা করে দেখা, 

এবং জগৎ কি ধরনের তা জানবার জন্য জগৎ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। 

এই অবস্থায়, পরিণাম ভোগ করা শিক্ষান্ম পরিণত হয়,__আবিষ্কৃত হয় বিভিন্ন 

জিনিসের যোগস্ুত্র । 
এর থেকে শিক্ষা-সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ, ছুটে সিদ্ধান্ত আসে। (১) অভিজ্ঞতা 

প্রধানতঃ কোনে সক্রিয়-নিষ্ষিম্ন ব্যাপার, জ্ঞানীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু (২) 

কোনো অভিজ্ঞতা আমাদিকে যে সব সম্পর্ক ও নিরবচ্ছিন্নতা উপলদ্ধি করতে 

পরিচালিত করে, তার মধ্যেই সে অভিজ্ঞতার “মূল্যের পরিমাপ” থাকে । 

অভিজ্ঞতা যে মাত্রায় ক্রমপুগ্িত হয়, বা সঙ্গতি লাভ করে, বা অর্থলাভ 

করে, সেই মাত্রাতেই তার মধ্যে জ্ঞান থাকে । ধার! বিদ্যালয়ে শিক্ষাধীন 

থাকেন, অতিশয় রীতিগতভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, তারা যেন তাত্বিক 
দর্শক হয়েই জ্ঞান আহরণ করছেন, যেন কতকগুলো মন বুদ্ধিবৃত্তির 
প্রত্যক্ষ শক্তির সাহায্যেই জ্ঞান আত্মসাৎ করছে। বিদ্যার্থা শৰের প্রায় এই অৎ 
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দাড়িয়েছে যে, তিনি কোনো! ফলপ্র্থ অভিজ্ঞতা লাভে নিযুক্ত নন, পরস্ত 

সরাসরি জ্ঞান শোষণেই নিযুক্ত । যাকে মন অথবা চেতনা বলা হুয়, তাকে 
ক্রিয়াশীল শারীরিক অঙ্গ-অবন্নব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়! হয় । এর পরে, মন 

বা! চেতনাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিগত বা জ্ঞানগত বলে বিবেচনা করা হয়; আর 

অঙ্গ-অবয়বকে অপ্রাসঙ্গিক অনধিকার প্রবেশকারী দৈহিক উপদ্রব বলে ধরে 
নেয়া হয়। কর্মতৎপরতা এবং তার পরিণাম ভোগের মধ্যস্থিত যে ঘনিষ্ঠ 

যোগ আমাদের ভাৎপর্ধ বুঝতে পরিচালিত করে, এতে সে সংযোগ ছিন্ন 
হয়। ফলে কোনো সংযুক্ত জিনিসের পরিবের্তে আমরা পাই ছুটো টুকরো, 

__-এক দিকে শুধুই দৈহিক ক্রিয়া, অন্য দিকে তাৎপর্য । এটি নাকি আধ্যাত্মিক 
ক্রিয়া দ্বারা সরাসরি হদয়ঙ্গম হয় । 

মন ও শরীরের এই ঘ্বৈতত্ব থেকে যে কুফল এসেছে, তা পর্যাপ্তরূপে 

বর্ণনা করাই অসম্ভব ; অতিরঞ্জিত কর! তো দূরের কথা। তবুও এর কয়েকটি 
স্পষ্ট ফলের উল্লেখ করা যেতে পারে । (ক) অংশিকভাবে, দৈহিক 

কর্মতৎপরতা৷ অনধিকার প্রবেশকারী । মনে করা হয় যে, মানসিক সক্্িয়- 

তার সাথে এর কিছু যোগ নেই। তাই দৈহিক কর্মতৎপরতা হয়ে ঈাড়ায় 
এমন একটা বিঙ্ষেপ বা আপদ বিশেষ, যার সাথে লড়াইয়ের দরকার হয়। 

কারণ বিগ্ার্থার একটা শরীর আছে এবং সে মনের সঙ্গে শরীরটাকে 
স্কুলে নিয়ে আসে । শরীরটা আবার অপরিহার্য রূপে তেজের উৎস; 
তারও একটা কিছু করা চাই। কিন্তৃযে সব জিনিস তাৎপর্যপূর্ণ ফল দেয় 
তাতে নিযুক্ত করে তাঁর শক্তি না খাটাতে পারলে, তার উপরে ভ্রকুটিই 
করতে হয়। বিষ্যার্থীর মন পাঠে নিযুক্ত থাকা উচিত, কিন্তু শারীরিক 

ক্রিয়াকলাপ মনকে তার ন্যস্ত বিষয় থেকে সরিয়ে নেয় ; এ সব ক্রিয়াকলাপ 

দষ্র্মের উৎস ।: বিদ্যালয়ে "শৃঙ্খলা সমস্যার” প্রধান কারণ এই যে, যে সম্ত 
শারীরিক ক্রিয়াকলাপ মনকে মনের বিষয় থেকে সরিয়ে নেয়, ত। দমন 

করতেই শিক্ষককে তার অধিকাংশ সময় নষ্ট করতে হয়। শারীরিক 

শাস্তভাবের উপর অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয়) নীরবতা, হাবভাব ও নড়ন 

চড়নের অনমনীন্ন একরূপতা, এবং বুদ্ধিগত আগ্রহের ভঙ্গি দেখানোর 

মন্ত্রৎ ছন্পবেশ ইত্যাদির ওপরেও অতিরিক্ত মূল্য দেওয়! হয়। শিক্ষকের 

খাঁজ হল এই সব প্রয়োজনীয়তা পালনে বিস্ভার্থাদেয় বাধ্য রাখা, এবং যে 
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সব অনিবাধ ভরষ্টাচার ঘটে তার জগ্ত তাদের শাস্তি দেওয়া । 

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে, অর্থোপলব্ধি থেকে শারীরিক কর্মতত্পরতার 

বিচ্ছিন্ততার অনিবার্ধ পরিণাম হল, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভদ্নেরই পায়ুর 
শ্রাস্তি ও ক্লান্তি। কখনও নির্ধিকার উদাসীনতা, কখনো বা অবসাদ জনিত 

বিস্ফোরণ, একের পর এক চলতে থাকে । কর্ধতৎ্পরতার কোনে সসংবদ্ধ 

ও ফলপ্রস্থ পথ না থাকার জন্য, উপেক্ষিত শরীর, “কেন বা 'কেমন করে, 

ন| জেনেই অর্থহীন দৌরাজ্ম্যে ফেটে পড়ে, অথবা সমান অর্থহীন ভাড়ামিতে 
লিপ্ত হয়। এই ছুটে! পরিস্থিতিই শিশুদের স্বাভাবিক খেলাধূলা থেকে 
অতান্ত পুথক। কর্মঠ শিশুরা অস্থির ও অবাধ্য হয়। কিন্তু যারা চুপচাপ 
ধরনের, অর্থাৎ তথাকথিত বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন, তাষ্জ৷ গঠনমূলক পরিকল্পনায়, এবং 

সেই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে সদর্থক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত না হয়ে, 
তাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও কর্ধতৎপর প্রবণতাকে নিরুদ্ধ রাখার নিরর্৫থক 

প্রচেষ্টায় শক্তি ক্ষয় করে। এই ভাবে তারা শারীরিক ক্ষমতার তাৎপর্যপূর্ণ 
ও স্থশোভন প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণে শিক্ষিত ন! হয়ে, সে ক্ষমতার স্বচ্ছন্দ 

প্রকাশ যাতে না হয় তার জন্য বাধাতামূলক কর্তব্য পালনে শিক্ষিত হয় । 
এ কথা জোর দিয়ে বলা দরকার যে, গ্রীকর্দের শিক্ষার অসাধারণ কৃতিত্বের 

প্রধান কারণ এই ছিল যে, তারা শরীর ও মনের বিচ্ছেদমূলক ভ্রান্ত ধার 
নিয়ে কখনো বিপথে যায়নি । 

(খ) এমন কি, “মন” প্রয়োগ করে যে সমস্ত পাঠ শিখতে হয়, তার 

মধ্যেও কিছু শারীরিক কর্মতৎপরতা খাটাতে হয়। ইন্দ্রিয়, বিশেষতঃ 
চোখ ও কান,_বই, ম্যাপ, ব্রাকবোর্ড, এবং শিক্ষক যা বলেন তার উপরে 

নিয়োগ করতেই হবে। শ্রেণীতে যাযা বিতরণ কর! হয়, কথায় ও লেখায় 

তার পুনরাবৃত্তির জন্য ওষ্ঠ ও স্বরযন্ত্র, এবং হাত প্রভৃতিকে প্রয়োগ করতেই 
হবে। বহিরিজ্দ্িয়্দের এমন কতকগুলো নল-নাল! বলে ধরা হয়, যার মধ্যে 

দিয়ে বহির্জগতের খবরাখবর মনোজগতে প্রবাহিত হয়। এই সব নল- 

নালাকে জ্ঞানের প্রবেশ পথ বা! মার্গ বলা হয়। বইয়ের উপরে চোখ ছুটো 
রাখা এবং শিক্ষকের কথার প্রতি কান খাড়া রাখা হল বৌদ্ধিক দীপ্টির রহস্- 
পূর্ণ উৎস। অধিকন্তু পড়া, লেখা ও আক কষা স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলা 

-মাংসপেশর সঞ্চালন ও গতিসঞারক প্রশিক্ষণ দাবী করে। কাজেই 
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চোখ, হাত ও স্বরযন্ত্রের মাংসপেশী সমূহকে, জ্ঞানকে মনের মধ্যে থেকে বহি- 
মুখী কর্মে নিয়ে যাবার জন্য নলের মতোই কাজ করতে অভ্যস্ত করাতে 
হবে। কারণ দেখা ষায় যে, মাংসপেশীগুলোকে পুন: পুনঃ একই ভাবে 

প্রয়োগ করালে ওদের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করার স্বয্ংচল ঝৌক বদ্ধমূল হয়ে 
যায়। 

এর স্প& ফল এই দাড়ায় যে, মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে শরীরের নাক গলানে 

ও অযাচিত হস্তক্ষেপের প্রবৃত্তি থাকা সত্বেও যে সব দৈহিক ক্রিয়াকলাপ 
কম বেশী নিয়োজিত করতেই হবে, তাদের “কলের মতো'' ব্যবহার করা৷ হয়। 

কারণ ইন্দ্রিয় ও মাংসপেশীসমৃহকে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষেত্রে 
অঙ্গাঙ্গিভাবে অংশগ্রহণকারী বলে ব্যবহার করা হয় না, ব্যবহার করা 

হয়, মনের বহিরঙ্গ আগমন ও নির্গমন প্রণালীরূপে । শিশু স্কুলে যাবার 

পূর্বে হাত, চোখ, কান দিয়ে শেখে, কারণ যা থেকে অর্থ উৎপত্তি হয় এরা 
হল সেই সব কাজ চালানোরই যন্ত্র। ঘুড়ি ওড়াবার সময় শিশুকে তার 
ঘুড়ির উপরে চোখ রাখতে হয় এবং হাতের স্তোর ওপরে নানা প্রকারের 
চাপও লক্ষ্য করতে হয়। বাইরের বিষয়গুলোকে কোনোমতে মস্তিষ্কের 

মধ্যে চালান দিলে শিশুর বহিরিন্দ্িয় গুলে জ্ঞানের দুয়ার হয় না। আসলে, 

দেশ্য নিয়ে একটা কিছু কাজ করার মধ্যে ইন্দ্রিয়কে “প্রয়োগ” করা হয় 

বলেই সেটা জ্ঞানের ছুয়ার হয়। কাজ করার সময়ে দেখা ও ধরা-ছোয়া 

জিনিসের গুণ ক্রিয়া করে, এবং সে গুণ সহজেই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয় 

এবং এ সব গুণের তাৎপর্য থাকে । কিন্তু তাৎপর্ষের ধার না ধরেই, বানান 

ও উচ্চারণের পুনরাবৃত্তি কল্পে যখন কেবল শব্দের আরুতি দেখবার জন্যেই 
শিক্ষার্থীরা চস্ষুর প্রয়োগ করবে বলে আশ! করা যায়, তখন এর ফল দাড়ায় 
কেবল বিচ্ছিন্ন বহিরিক্দ্িয্ের ও মাংসপেশীর প্রশিক্ষণ । উদ্দেশ্য থেকে কাজের 

এইরূপ বিচ্ছেদই শিক্ষাকে যন্ত্র করে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে শিক্ষকের! 
শিক্ষার্থীকে অভিব্যক্তি সহকারে পড়ার জন্য চাপ দেন, যাতে অর্থবোধ হতে 

পারে। কিন্তু তার! যদি প্রথমে পড়বার সংজ্ঞাবহ-পেশীসঞ্চালক কৌশলটাই 
শিখে থাকে, অর্থাৎ শব্ধের আকৃতি সনাক্ত করার এবং সংলগ্ন উচ্চারণের 

পুনরাবৃত্তির ক্ষমতাই লাভ করে থাকে,_মর্থাৎ যে পদ্ধতির মধ্যে তাৎপর্ধের 

দিকে মনোযোগ দেবার দরকার হয়নি তা শিখে থাকে, তা হলে তাদের 
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এমন একটা যান্ত্রিক অভ্যাস গড়ে ওঠে যে, পরে বুদ্ধি খাটিয়ে পড়তে শেখা 
কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। যে স্বরযন্ত্র পথকভাবে স্বয়ংচল হয়ে নিজ পথ ধরতে 

অভ্যন্ত, ইচ্ছে করলেই তার সাথে অর্থ জুড়ে দেওয়া যায় না। চিত্রাঙ্কন, 
সঙ্গীত ও হস্তলিপি, একই যাক্ত্রিক পদ্ধতিতে শেখানো যেতে পারে। কারণ 

আমরা আবার বলছি, যে কোনো পদ্ধতিই শারীরিক কর্মতৎ্পরতাকে সন্কীর্ণ 

করে, এবং তার ফলে মন থেকে, অর্থাৎ তাৎ্পর্যবোধ থেকে, শরীরের বিচ্ছেদ 
ঘটায়, সেই পদ্ধতিই যান্ত্রিক । এমন কি, গণিতের উচ্চতর শাখাও খন 

গণনার কৌশলের ওপরেই অযথা জোর দেয় এবং বিজ্ঞান যখন কেবল 
পরীক্ষণের জন্যই পরীক্ষাগায়ে পরীক্ষা করে, তখন তারাও এ দৌধদুষ্ট হয়। 

(গ) বুদ্ধিগম্য দিকে, জিনিসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুক্তি থেকে মনের.বিচ্ছ্দ 

যানে “সম্পর্ক” বা সংযোগের কথা উড়িয়ে দিয়ে শুধু জিনিসের প্রতি জোর 

দেওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, এমন কি ধারণাবলীকেও 

বিচার-বুদ্ধি থেকে পৃথক রাখা হয়। মনে করা হয় যে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও 

ধারণাবলীকে তুলনা করার জন্য বিচার-বুদ্ধি বুঝি এদের পরে আসে; বলা 

হয় যে, সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পুথকভাবেই যেন মন জিনিসের উপলব্ধি করে। 

আরও বল হয় যে, মন বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগস্থত্র-বিবিক্ত হয়েই 
অর্থাৎ যা আগে হয়েছে ও পরে আসবে, তা থেকে স্বতন্ত্র ভাবেই, জিনিসের 

ধারণা গঠন করে। এর পরে "জ্ঞানের” পৃথক পৃথক অংশকে একত্র করার 

জন্ বিচার-বুদ্ধি বা চিন্তনকে আহ্বান করা হয়, যাতে করে ওদের সাদৃশ্য বা 
সাময়িক যোগন্ুত্র বের করা যায়। বস্তুতঃ, প্রতিটি প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি, প্রতিটি 

ধারণাই কোনো জিনিসের আকৃতি, কার্ধকরতা এবং কারণের চেতন! বিশেষ | 

একটি চেয়ারের নানাবিধ পৃথক পৃথক গুণ তালিকা বা সংখ্যাতুক্ত করে 

আমরা তাকে চিনতে বা তার সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি না; কিন্ত এ 

সমস্ত গুণ অন্য কিছুর সম্পর্কে এনে, যেমন, যে উদ্দেস্তটে জিনিসটা টেবিল 

না হয়ে চেয়ার হ'ল, কেবল তা জেনে নিয়েই, চেয়ারট। চিনতে পারি । কিংবা 

আমরা যে ধরনের চেয়ারে অভ্যস্ত, তার সাথে আর .একটা চেয়ারের পার্থক্য 

বুঝে নিয়ে, অথবা যে “কাল”কে এ চেয়ারটা চিহ্নিত করে, তা বুঝে নিয়ে, 

এবং এই রকমের আরও অন্যান্য চিহ্ন দিয়ে, কোনে চেয়ার সম্বন্ধে ধারণ! 

করতে পারি। একটা মালবাহী গাড়ীর পৃথক পৃথক অংশ যোগ করে 
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গাড়ীটার ধারণা করা যায় না। সবগুলো অংশের বৈশিষ্টাপুর্ণ সম্পর্কই মাল- 

গাড়ীর ধারণা দেয়; এবং এই সব অংশ কেবল তাদের ভৌতিক সান্িধ্যই 
জ্ঞাপন করে না; পরন্ত যে পশু দিয়ে গাড়ীটা টানা হয়, ওতে যে সব মাল 

বহন কর! হয়, ধারণার মধ্যে তাও থাকে । প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে বিচার- 

বুদ্ধি নিয়োজিত হয় ; নইলে উপলব্ধি হয়ে দীড়ায় কেবল সংবেদনশীল উত্তেজনা, 
কিন্বা পূর্বতন কোনে! বিচারের ফলাফলকে স্বীকৃতি দান,__স্ুপরিচিত জিনিস 

পত্রের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে । 

শব্ধ ধারণার প্রতিরূপ, কিন্তু শবকেই সহজে ধারণ। বলে গ্রহণ করা হয়। 

এবং ঠিক যে মাত্রায় মানসিক ক্রিয়াশীলতা পৃথিবীর সঙ্গে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা 

থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, অর্থাৎ কাজ করা এবং তার ফল ভোগ করা থেকে 

ষেমাত্রায় সেটি বিচ্ছিন্ন থাকে, সেই মাত্রাতেই শব্ধ ও সঙ্কেত ধারণার স্থান 

অধিকার করে । যা-হৌক-কিছু একটা অর্থবোধ হয় বলে, এই প্রতিস্থাপন প্রচ্ছন্ন 
থাকে । কিস্ত আমরা ন্যুনতম অর্থ নিয়ে সন্তষ্ট থাকতেই খুব সহজে অভ্যস্ত 
হই, এবং যে সব সম্পর্ক তাৎপর্য দান করে, সে সম্বপ্ধে আমাদের উপলব্ধি 

যে কতো! সীমিত ত। দেখতে পাই না। আমর! এক রকমের নকল ধারণাতে 

বা আধা-উপলন্বিতে এতো পুরোপুরি অভ্যস্ত হই যে, আমাদের মানসিক 

/ক্রিয়া যে কতোদুর অর্ধস্ৃত তা আমাদের জানাও থাকে না। এবং যে সব 

জীবন্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, সেই সব 
অভিজ্ঞতার অধীনে যদি আমাদের পর্যবেক্ষণ ও ধারণাবলী গঠিত হতো, তা 

হলে তা যে কতো হুক ও ব্যাপক হতো আমাদের তাও জানা নেই। 

বিচার-বুদ্ধির ব্যবহার কর! হ'ল বিচারাধীন জিনিষের বিভিন্ন যোগন্ত্র অঙ্থ- 
সন্ধান করা। 

এই বিষয়টির তত্ব সম্বন্ধে কোনে! মত-পার্থক্য নেই। শিক্ষাবিশারদগণ 
সকলেই একমত যে, সম্বন্ধের অভিজ্ঞ খাঁটি বুদ্ধিগম্য বিষয়; কাজেই তা 
শিক্ষামূলক বিষয়ও বটে। এর বিফলতা তখনই আসে যখন মনে করা হয় 

যে, “অভিজ্ঞতা” ছাড়াই বুঝি সম্পর্ক উপলব্ধ হতে পারে ;_ অর্থাৎ পুর্বে 

যাকে আমরা সংযুক্ত করে দেখা ও ভোগ-করা বলেছি, তা ছাড়াই বুঝি 
সম্পর্ক বোঝা যায় । এ ক্ষেত্রে ধরে নেয়! হয় যে, কেবল মনোযোগ দিলেই 

বুঝি “মন” বিভিন্ন সম্বন্ধ হাদয়জম করতে পারে; এবং পরিস্থিতি যাই হোক 



অভিজ্ঞতা ও চিন্তন ১৮৯ 

না কেন, ইচ্ছা করলেই বুঝি মনোযোগ দেওয়া যায়। এর থেকেই যে সব 
আধা-পর্যবেক্ষণ, মৌখিক ধারণা ও বদহজমী “জ্ঞান” সংসারে ছুর্শ1! আনে 
তাদের প্লাবন” আসে। এক টন্ তত্ব থেকে এক আউন্ফ্ অভিজ্ঞতাও 

ভালো । কারণ কেবল অভিজ্ঞতার মধ্যেই কোনো তত্বের প্রাণবন্ত ও 
পরীক্ষণ-যোগ্য তাৎপর্য থাকে । যে কোনো অভিজ্ঞতা, এমন কি সামান্ 

ধরনের অভিজ্ঞতাও, যতো! খুশি বৌদ্ধিক আধেয় বা তত্বের জন্ম দিতে পারে 
ও তাকে ধারণা করতে পারে? কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা-করা কোনো 

তত্বকে, তত্ব হিসাবেও নিশ্চিতরূপে হদয়ঙম করা যায় না। এ জাতীয় 
তত্ব কেবল একটা মৌখিক স্থত্রে পরিণত হতে চায় এবং এমন এক প্রস্থ 

মামূলী বচন হয়ে দাড়ায় যে, তাতে করে চিন্তন, বা খাটি তত্বাহ্থসন্ধান 
অনাবশ্তক ও অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমাদের শিক্ষার দরুন আমরা শব্দ 

ব্যবহার করি, যেন শব্দই ধারণা, এবং শব দিয়েই প্রশ্নের মীমাংসা করি । 

আসলে কিন্তু এই মীমাংসা আমাদের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধিকে এমনভাবে 

ঘোলাটে করে দেয় যে, আমরা প্রশ্নের জটিলতাকেও যেন আর দেখতে 

পাই না। 

২। অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুচিস্তন। 

পুর্বে স্পষ্টতঃ না হলেও কাধতঃ আমর! দেখেছি যে, চিন্তন ব1 অুচিস্তন 

হল, আমাদের চেষ্টা করা এবং তার পরিণামের মধ্যে সম্পর্কের অভিজ্ঞা। 

কিছুটা চিন্তনের উপকরণ ছাড়া, কোনো অর্থবহ অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়। কিন্ত 
অভিজ্ঞতার মধ্যে যে পরিমাণ অন্ুচিন্তন থাকে, তার অনুপাতে আমরা 

ছুই জাতীয় অভিজ্ঞতার বৈষম্য দেখাতে পারি। যনোবিজ্ঞানীরা যাকে 
«চেষ্টা ও ত্রুটি” পদ্ধতি বলেন আমাদের সকল অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যেই 
সেই রকম কোনো একটা “কাট-কুট ও চেষ্টাপ্র পর্যায় থাকে । আমরা একটা 
কিছু করতে গিয়ে যখন বিফল হুই, তখন আর কিছু করি এবং এই 
ভাবে চেষ্টা করতে করতে হয়ত এমন কিছু আবিফার করে ফেলি, যা 
কাজে লাগে । যে নিয়মে এই আবিষ্কারটি হ'ল, পরবর্তা কাজে তখন 
সেটিকেই হাতুড়ে নিয়মের মতে! কাজে লাগাই। কতিপয় অভিজতার 
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মধ্যে এই চেষ্টা করাও বিফল হওয়া বা সফল হওয়! নিয়মের বাইরে 
আর প্রায় কিছুই থাকে না। আমর! দেখতে পাই যে এক রকমের 

কাজের সাথে এক রকম পরিণামের যোগ আছে । কিন্তু কাজের সাথে 

তার পরিণাম ষে “কি ভাবে” যুক্ত তা দেখতে পাই না। যোগ-স্থজটার 
সব দিক দেখতে পাই না বীধুনিও অজ্ঞাত থাকে । এ অভিজ্ঞা স্থূল 
প্রকৃতির । অন্ঠান্ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আমরা পর্ধবেক্ষণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে 

চলি। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই যে, কারণ ও ফলের, করা ও 

তার পরিণামের মধ্যে ফ্কি ভাবে তারা৷ ষথার্থবূপে একত্রে বাধা পড়েছে। 

আমাদের হ্ক্ষদৃষ্টির এই সম্প্রসারণ আমাদের অগ্রনৃষ্টিকে অধিকতর নিতু 
ও ব্যাপক করে। যে কাজ কেবল “চেষ্ট| ও ত্রুটি” প্রণালীর উপর নির্ভর 

করে তা পারিপাশ্থিক অবস্থার অধীন। সেই পারিপার্থিক অবস্থা বদলাতে 
পারে এবং এঁ কাজ আশানুরূপ ক্রিয়া না করতে পারে । কিন্তু যদি আমরা 

পুঙ্ঘান্থুপুঙ্খ রূপে জানি যে, ফলটা ঠিক কিসের উপরে নির্ভর করে, তা৷ হলে 

লক্ষা করে দেখতে পারি ষে, প্রয়োজনীয় অবস্থাদি বর্তমান রয়েছে কি না। 

কারণ যদ্দি কোনো শর্তের অভাব থাকে, এবং এক প্রকারের ফললাভ 

করার পুর্ব-শর্ত জান! থাকে, তা হলে আমর] তার ষোগাড়ে লেগে যেতে 

পারি; কিন্বা তা যদি এমন হয় যে তাতে অবাঞ্চনীয় ফলও আসতে পারে, 
তা হলে আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু কিছু উদ্দেশ্য ছেটেও দিতে পারি 

এবং চেষ্টাকে পরিমিত ভাবেও ব্যবহার করতে পারি । 

আমাদের ক্রিয়া-কলাপের পুঙ্থান্ইপুঙ্খ যোগশ্যত্রাদি এবং পরিণামে যা 

কিছু ঘটে, তা আবিষ্ধার করার পথে “কাট-কুট ও চেষ্টা”জনিত অভিজ্ঞতার 
মধ্যে যে চিন্তন প্রচ্ছন্ন থাকে, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এবং এর পরিমাণ 

বেড়ে যায়। কাঁজেই এর আহ্কপাতিক মূল্যেও খুব তফাত হয়। ফলে 

অভিজ্ঞতার গুণও বদলায় । এই পরিবর্তন এতো তাৎপর্যপুর্ণ যে, আমরা 

এই প্রকারের অভিজ্ঞতাকে অনুচিস্তনমূলক, অতুলনীয়ভাবে অন্ুচিন্তনমূলকও, 
বলতে পারি। চিস্তনের এই পর্ধায়ের স্থবিবেচিত কর্ণ চিস্তনকে একটা 
বৈশিষ্টযপূর্ণ অভিজ্ঞতারূপে গঠন করে। অন্য কথায়, চিন্তন হ'ল সেই স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত প্রচেষ্টা, যার দ্বারা, আমাদের করা এবং তার পরিণামের মধ্যে 

একটা সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা থাকে এবং তার ফলেই এই 
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ছুটে! দিক নিরবচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। এতে ছুটে! দিকের বিচ্ছিন্ন অবস্থিতি 

এবং অবিমিশ্র খামখেয়ালী সহগামিতা বাতিল হয়ে যায় এবং তার স্থান 

নেয় কোনো একীভূত বিকাঁশমান পরিস্থিতি । অতঃপর ঘটন! বোধগম্য 
হয়, একে ব্যাখ্যা করা যায়। তখনই আমরা বলি, ঘটনা যে ভাবে ঘটে, 
সেই ভাবে ঘটাই যুক্তি-সঙ্গত। 

অতএব চিন্তন এবং আমাদের অভিজ্ঞতার বুদ্ধিগম্য উপাদানের স্ম্পষ্ 

প্রকাশ,_সমতুল্য। কোনো উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করাকে 
চিন্তনই সম্ভবপর করে তোলে । এটি আম্তাদের উদ্দেশ্য থাকার অনন্য 

শর্ত বিশেষ। নবজাত শিশু প্রত্যাশা করতে আরম্ভ করলেই, বর্তমানে 

যা চলছে তাকে, এর পরে যা আসবে তার সঙ্কেতরূপে ব্যবহার করতে 

আরম্ভ করে। এ ক্ষেত্রে যতো! স্থল ভাবেই হোক না কেন, সে বিচার 

করছে। কারণ সে কোনো-কিছুকে আর একটা কিছুর প্রমাণ বলে 

গ্রহণ করছে, কাজেই কোনো! একটা সম্পর্ককে সে চিনে নিচ্ছে। যে 

কোনো ভবিষ্তৎ বিকাশই, তা সে যত বৃহত্ই হোক না কেন, অন্ুমিতির 
এই সহজ কাজটিকে পরিবর্ধন ও পরিশোধন করে তোলে । বিজ্ঞতম ব্যক্তিও 
যা করতে পারেন, তা হ'ল যা চলেছে তা! অধিকতর বিস্তারিতভাবে এছ 

অধিকতর সুল্মভাবে পর্যবেক্ষণ করা, এবং যা যা! দ্রেখ গেল তার থেকে 

যেটি ঘটনার সঙ্কেত দিতে পারে, কেবল সেই উপাদানকে বেছে নেওয়া । 

আবার বলছি যে, চিন্তাধ্মী কাজের বিপরীত কাজ হল ছকে-বীধা ও খাম- 
খেয়ালী আচরণ। রুটিনমাফিক কাজে, যা রীতিগত তাকেই পূর্ণমাত্রা 

বলে ধরে নেওয়া হয়, এবং যে সব বিশেষ কাজ করা হচ্ছে তাদের 

বিভিন্ন যোগস্ত্র হিসাবে ধর! হয় নী । খামখেয়ালী কাজে, কোনে ক্ষণস্থায়ী 

কাজকেই মূল্যের পরিমাপ বলে ধরে নেওয়। হয়, এবং পরিবেশের শকতি- 

পুপ্ের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত কাজের বিভিন্ন যোগ-সথত্র উপেক্ষা করা 
হয়। তা যেন কাত: বলে, “আমি এই মুহুর্তে যে রকম চাই, ঠিক 

তাই হতে হবে,” আর কুটিন যেন কার্ধত: বলে “আমি আগের কালে 

যে রকম দেখেছি, তাই চলুক”। ফলে, বর্তমান কাজ থেকে যে ভবিষ্যৎ 

পরিণাম আসতে পারে, এঁ ছুটো৷ অবস্থাই তার দায়িত্ব অস্বীকার করে। 

অপর দিকে, অন্ুচিস্তন হ'ল এরূপ দামিত্বের স্বীকৃতি । 
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যা-কিছু চলেছে তা নিয়েই যে-কোনো চিন্তন-ক্রিয়ার স্বত্রপাত। এই 
'া-কিছু” এখন যে অবস্থাতে রয়েছে, তা অসমাপ্ত বা অসম্পূর্ণও বটে। 
এর কেন্দ্র, এর অর্থ, যা-কিছু' হতে চলেছে এবং যে ভাবে তা রূপ নেবে, 

আক্ষরিকভাবে তার মধ্যেই থাকে । এই লেখা যখন চলেছে তখন প্রতি- 
বন্দী সেনা বাহিনীর রণনৃংকারে পৃথিবী পরিপূর্ণ । কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, 
যুদ্ধে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল, এর 
ফলাফল, এ ঘটনা! সে ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণাম। অন্ততপক্ষে সাময়িক 

ভাবে, সে ফলাফলের সঙ্গে একাত্ম ; ঘটনাচক্র যে পথ নিচ্ছে “তার” অদৃষ্ 
তার উপরেই ঝুলছে । কিন্তু, এমন কি, এক নিরপেক্ষ দেশের কোনে দর্শকের 

পক্ষেও, যে কুলক্ষণ স্থচিত হচ্ছে তার মধ্যেই প্রতিটি গতির অর্থাৎ এখানে 

অগ্রসর হওয়ার, ওখানে পিছু হটে যাওয়ার তাৎপর্য থাকে । যে যেখবর 
আসছে, তার উপর “চিস্তাকরার” অর্থ হল, পরিণতি সম্বদ্ধে যা কিছু 

সম্ভাব্যতা ব1 সম্ভাবন! নির্দেশিত হয়, তা দেখতে চেষ্টা করা । ছিন্ন সংবাদ- 

পত্রের খাতার মতো দফায় দফায় সংবাদকে সম্পূর্ণ বা সমাণ্ধ ধরে নিয়ে 

তা দিয়ে মগজ ভি করাকে চিন্তা বলে না। এ রকম করার অর্থ দীড়ায় 

“আমাদিকে কোনে! তালিকা প্রণয়নের যন্ত্রে পরিণত করা। যা হতে পারে, 
কিন্ত এখনে হয়নি, তার প্রতি ঘটনার সংযোগ বিবেচনা করাই চিন্তা করা। 

স্থান-বিচ্ছিন্নতার বদলে কাল-ব্যবধান প্রতিস্থাপিত করলেও অন্ুচিন্তনমূলক 

অভিজ্ঞতা ভিন্ন জাতীয় হবে না। কল্পনা করুন যেন, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, 
এবং একজন ভবিষ্যৎ-এতিহাসিক এর বর্ণনা দিচ্ছেন। ধরে নেয়া হয়েছে 

যে,এ উপাখ্যান অতীত কালের। কিন্তু সময়ের ক্রম বজায় না রেখে 

তিনি এ যুদ্ধের চিস্তামূলক বর্ণনা দিতে পারেন না। প্রতিটি ঘটনা নিয়ে 
তিনি যখন বিচার করেন, তখন “সেই ঘটনার" পক্ষে যা কিছু ভবিষ্যৎ 
ছিল, তার মধ্যেই তার তাৎপর্য নিহিত থাকে, ষদিও এঁতিহাসিকের পক্ষে 
তা নয়। মাত্র ঘটনাটিকেই যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থিতি রূপে ধরে নেওয়া 
হয়, তা হলে অর্থ দাড়াবে, অনুচিস্তন না করেই তা ধরে নেওয়া । 

অস্চিস্তন, ফলাফলের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট । ঘটন! প্রবাহের পরিণতির সঙ্গে 

আমাদের নিজেদের নিয়তিরও একটা সমবেদী একাত্মত। সচিত হয়। যদিও 

তা কেবল নাটকীয়ই বটে। যুদ্ধে লিগ একজন সেনাধ্যক্ষের, বা সাধারণ 
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সৈনিকের, বা প্রতিছবন্দী জাতিপুঞ্রের একজন নাগরিকের পক্ষে চিন্তনের 
উদ্দীপক প্রত্যক্ষ ও জরুরী । নিরপেক্ষ জাতিদের পক্ষে তা পরোক্ষ এবং 

কল্পনার উপর নির্ভরশীল । কিন্তু এক ধরনের ঘটন| প্রবাহের সঙ্গে একাত্ম 

হওয়ার, এবং আর এক ধরনের ঘটন৷! প্রবাহকে পরকীয় বলে অগ্রাহ করার 
যে তীব্র ঝৌক থাকে, মানব প্রকৃতির নিদারুণ দলাদলির স্বভাবই তার প্রমাণ 

দেয়। প্রকাশ্য কার্ষে পক্ষ নিতে না পারলে, এবং চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ স্থির 
করতে আমাদের হ্ষুব্র শক্তি নিয়োজিত করতে না পারলে, আমরা! প্রক্ষোভ ও 

কল্পনাস্ত্রে পক্ষ অবলম্বন করি । আমর! এ রকম বা সে রকম পরিণতি কামন। 

করি। যিনি পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিবিকার, তিনি যা-কিছু ঘটছে তার 
সম্বন্ধে খবরও রাখেন না, চিস্তাও করেন না। যা চলতে থাকে তার পরিণাষের 

মধ্যে অংশগ্রাহী মনোভারের ওপর চিস্তন-ক্রিয়ার নির্ভরতা৷ থেকে চিন্তনের মুখ্য 
কুটাভাস সমূহের মধ্যে একটির উদয় হয়। পক্ষপাতিতার মধ্যে জন্ম নিয়ে 
এবার চিস্তনকে তার কর্মভার সম্পাদনের জন্য এক ধরনের নিরপেক্ষতা অবলম্বন 

করতেই হবে । যে সেনাধ্যক্ষ তার আশা ও আকাক্ফ! দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির 

পধবেক্ষণ ও ব্যাখ্যাকে ব্যাহত হতে দেন, তিনি নিশ্চয়ই ঠিকে তুল করবেন । 
যদিও কোনো নিরপেক্ষ দেশের একজন দর্শকের পক্ষে, তার নিজের ভয় ও 

আশাই বিবেচনা সহকারে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করে যাওয়ার প্রধান অন্প্রেরণ। 

হতে পারে, তবুও যে পরিমাণে তার পক্ষপাতিত্ব তার পর্যবেক্ষণ ও বিচার 
বুদ্ধির মালমশলার পরিবর্তন ঘটাবে, তিনি সেই পরিমাণেই নিক্ষলভাবে 
চিন্তা করবেন। একদিকে চিন্তার সময়টি থাকে যা চলছে তাতে ব্যক্তিগত 

অংশগ্রহণের মধ্যে, অন্যদিকে চিন্তার মূল্য নির্ভর করে নিজেকে বিষয়টির 
বাইরে রাখার উপরে,__এ ছুটির মধ্যে অবশ্য কোনো অসঙ্গতি নেই। 

বিশ্রিষ্ট অবস্থা ঘটানোর মধ্যে যে প্রাম-অলজ্বনীয় বাধ। থাকে, তা-ই 
প্রমাণ করে যে, চিস্তা সেই পরিস্থিতি বশেই জাগে, যেখানে চিন্তার 

ধারা ঘটনা প্রবাহের একটি আসল অংশ; এবং ফলাফলকে প্রভাবিত 
করার জন্যই চিস্তা পরিকল্পিত হয়ে থাকে । কেবল ক্রমে ক্রমে, এবং 

সামাজিক সমবেদনার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে দৃগভঙ্গীর সীম! বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গেই, চিন্তা বিকাশ লাভ করে, এবং আমাদের প্রতাক্ষ স্বার্থবোধের 

বাইরে যা থাকে, তাও চিন্তার অস্ততুক্ত হয়; শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিষয়টি 

১৩ 
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অতিশয় তাৎপর্যপুর্ণ। 
যে পরিস্থিতি এখনও চলমান এবং অসমাঞ্ঠ, তার সংশ্রবেই ষে চিন্তন ঘটে, 

এ কথা বলার অর্থ এই যে, যখন কোনো বিষয় অনির্দিষ্ট, সন্দেহসংকুল বা 

সমস্তাপূর্ণ, তখনই চিন্তা আসে। য। সমাপ্ত হয়েছে, সম্পূর্ণ হয়েছে, কেবল 
সেটাই পুরামাত্রায় স্থনিশ্চিত। যেখানেই অন্ুচিন্তন সেখানেই অনিশ্চয়ত]। 
চিন্তনের উদ্দেশ্ত হল সিদ্ধান্তে পৌছোতে সাহায্য করা, যা আগে থেকেই 
রয়েছে তার ভিত্তিতে কোনো সম্ভাব্য পরিসমাপ্তির পরিকল্পনা করা। চিস্তনের 

আরও কয়েকটি তথ্য এই বৈশিষ্ট্যের সহগামী। যেহেতু, ষে পরিস্থিতির 

মধ্যে চিন্তন ঘটে তা সন্দেহীতীত নয়, সেই হেতু চিন্তন একটা জিজ্ঞাসা প্রণালী, 
বিষয়ের অস্তর্শন,_একটা সন্ধান। জ্ঞান সর্বদাই জিজ্ঞাসার অধীন এবং 

সহায়ক । যা হাতের কাছে নেই, জিজ্ঞাসা তাকেই খোজ করে ও তার 

অন্ধাবন করে। আমরা সময়ে সময়ে এমন ভাবে কথা বলি, যেন “মৌলিক 

গবেষণা” বিজ্ঞানীদের বা উচ্চ-শিক্ষিত লোকদেরই একটা অনন্য অধিকার। 

কিন্তু সকল চিস্তনই গবেষণা, এবং যিনি গবেষণা করে যাচ্ছেন তার কাছে 
তার সকল গবেষণাই নিজ প্ররুতিতে মৌলিক | এমন কি, তিনি এখনও যার 
খোজে আছেন তা যদি আর সকলের জানাও থাকে তা হলেও সেটি একটি 

গবেষণা বিশেষ । 

তারপরে এ কথাও আসে যে, সকল চিস্তনের মধ্যেই একটা ঝুঁকি থাকে । 

নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আগেই জামিন দেওয়া যায় না । অজানিতের মধ্যে প্রবেশ কর! 
একটা অভিযানের মতো; এতে আগে থেকেই নিশ্চিত হওয়া যায় না। 

কাজেই চিত্তন-লন্ধ সিদ্ধান্ত বাস্তব ঘটন৷ দ্বারা সমধিত না হওয়া পর্যস্ত, এ 

সিদ্ধান্ত কমবেশী পরীক্ষাসাপেক্ষ ও আহ্বমানিক ধরনের থাকে । কোনো 

কিছুকে চূড়ান্ত আখ্যা দিয়ে, উদ্বত্যপূর্ণ মতবাদ জাহির করা অযৌক্তিক; 
বন্ততঃ সেটি বিচার সাপেক্ষ । আমরা কি করে শিখতে পারি? আসলে 

গ্রীকেরা এই প্রশ্নটাই তুলেছিলেন। কারণ আমরা যার সন্ধানে, তা 
হয় জানি, নয়তো! জানি না। এ ছুটির কোনো! ক্ষেত্রেই শেখা সম্ভব নয়; 

প্রথম অন্ুকল্পে, এই কারণে শেখা সম্ভব নয় যে, আমর! তো৷ আগে থেকেই 
জানি; দ্বিতীয় অনুকল্পে এই কারণে যে, আমরা কি চাই তা জানি না, এবং 

্নদিও বা দৈবযোগে তা পাই তা হলেও আমরা বলতে পারি না যে আমর! 
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এটাই চেয়েছিলাম । এই উভয় স্কটের মধ্যে জানার পথে «এগোবার” 
ব্যবস্থা নেই; শেখবার ব্যবস্থা নেই। এ ক্ষেত্রে হয় পুর্ণ জ্ঞান, নয়, পূর্ণ 

অজ্ঞতাকে ধরে নেওয়া হয়। তা সত্বেও, জিজ্ঞাসার বা চিস্তনের একটা 

গোধূলি লগ্ন থাকে । গ্রীকদের এই উভরয়-সঙ্কট তত্বটি এই কথাটা উপেক্ষা 
করেছে যে, একটা “আঙ্ুমানিক” সিদ্ধান্ত, একটা “পরীক্ষাসাপেক্ষ” ফলাফলও 

থাকতে পারে। কোনো পরিস্থিতির বিভ্রান্তিকর অবস্থাই তার থেকে 
নিষ্কৃতি পাবার কোনো না কোনে! পথের ইঙ্গিত দেয়। আমরা এ সব পথ 

পরীক্ষা করি, এবং হয় তা ঠেলে বেড়িয়ে পড়ি, নয়তো পরিস্থিতিকে আরও 

অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্তিকর করি। প্রথম ক্ষেত্রে "আমরা জানতে পারি যে 
আমরা যা খুঁজছিলাম তা পেয়েছি ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমর জানতে পারি যে 

আমর! তখনও অজ্ঞ | পরীক্ষাসাপেক্ষ শব্দটির অর্থ, করে দেখা__অস্থায়ীভাবে 
এ পথ সেপথ পরখ করে দেখা । একক-ভাবে নিলে, গ্রীকদের এই বিতর্ক 

বিধিবদ্ধ যুক্তিশাস্ত্রের একটি উত্তম উক্তি । কিন্তু এ কথা সত্য যে, মানুষ 
যতোদিন জ্ঞান ও অজ্ঞতার মধ্যে তীক্ষ বিচ্ছেদ রেখা টেনে রেখেছে ততোদিন 

বিজ্ঞান কেবল মন্থর গতিতে এবং আকম্মিক ভাবেই অগ্রসর হয়েছে। 

আবার, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন্র ক্ষেত্রে স্্সম্বদ্ধ অগ্রগতি তখনই আরম্ভ । 

হয়েছে, যখন মানব বুঝতে পেরেছে যে, জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে দ্বিধা সন্দেহকে 

কাজে লাগিয়ে আন্দাজ অনুমান করা চলে, এবং তা দিয়ে পরীক্ষামূলক 
অভিষানও পরিচালিত কর! চলে। এই অভিযানের ফলাফল পথ-দেখানো 

আন্দাজ অন্ুযানকে হয় দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করবে, নয় খণ্ডন করবে, নয় শোধন 

করবে। গ্রীকেরা জ্ঞানকে বিদ্যার উধের্ব রেখেছিলেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান 
সংরক্ষিত জ্ঞানকে বিদ্ভালাভের ও আবিষ্কারের উপায়রূপে খাটায়। 

আমাদের পূর্বের দৃষ্টান্তে ফের যাক। সেনাধ্যক্ষের কাজ পুরাপুরি নিশ্চয়তা 
বা অজ্ঞতার ওপর চলতে পারে না। তার হাতে কিছু পরিমাণ খবর থাকে । 

ধর যাক যে, তা মোটামুটি বিশ্বাস যোগ্য । এর থেকে তিনি ভবিষ্যৎ সৈন্ত 
সমাবেশ সম্বন্ধে কিছুটা “অনুমান করেন”, এবং এইভাবে উপস্থিত পরিস্থিতির 
প্রকট তথ্যাবলীকে অর্থদান করেন এবং তার অনুমান কমবেণী সংশয়াপন্ন 
ও প্রকল্পিত থাকে । কিন্তু তিনি তার ভিত্তিতেই কাজ করেন। তিনি 

কাধক্রমের একট! পরিকল্পনা খাড়া করেন, পরিস্থিতির সাথে যোঝবার একটা 
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পদ্ধতি ঠিক করেন। এক ভাবে কাজ না করে আর একভাবে কাজ করলে 
যে প্রত্যক্ষ পরিণাম ঘটে তা দিয়েই তার অঙন্গচিস্তনের মূল্য পরীক্ষিত হয় 
ও প্রকাশ পায়। তিনি য৷ পুর্বেই জানেন, তা-ই কাজে খাটানো হয়, এবং 

ভিনি যা শেখেন সেটাই তার মূল্য যোগায় । কিন্তু কোনো নিরপেক্ষ দেশের 
যেলোকটি তার সাধ্যমত স্থচিন্তিতভাবে ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করে যাচ্ছেন 

তার বেলায় কি এই হিসাব খাটবে? এর রীতিগত উত্তর “হ্যা” এবং 
বিষয়তঃ উত্তর অবশ্যই, “না” । কারণ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বর্তমান ঘটনা- 

বলীর সাহায্যে তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে অনুমান করেন, এবং যে অনুমান 
দিয়ে তিনি স্ত্পীকৃত অসংলগ্ন ঘটনাবলীর তাৎপর্য যোগাড় করেন, সে তাৎপর্য 
সংগ্রামে কাজে লাগানৌর উপযুক্ত কোনে পদ্ধতির ভিত্তিম্বরূপ হতে পারে 

না। “ওটা” তার নিজের সমস্তা হয় না। কিন্তুয্ি তিনি কেবল নিক্ষিয়- 

ভাবে ঘটনা প্রবাহকে না দেখে, সক্রিয়ভাবে তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করেন, 

তা হ'লে, যে মাত্রায় তিনি সক্রিয় থাকেন সেই মান্রীতেই তার পরীক্ষাসাপেক্ষ 
অন্নমান, “তার” পরিস্থিতির উপযুক্ত কোনো কর্ধপদ্ধতিতে রূপ নেয়। এ 

ক্ষেত্রে তিনি কোনো কোনে! ভবিষ্যৎ গতিবিধি পূর্বাহ্ছমান করবেন, এবং 

তা ঘটে কিনা লক্ষ্য করতে তৎপর থাকবেন । যে মাত্রায় তার সংশিষ্টত। 

বা চিন্তাশীলতা বুদ্ধিগত হবে সেই মাত্রীতেই তীর লক্ষ্য বা পর্যবেক্ষণ সক্রিয় 

হয়ে উঠবে। তিনি এমন ব্যবস্থায় হাত দেবেন, যা তার পরবর্তা কাজের 
কিছুটা অদ্ল-বদল করবে, যদিও তাতে অভিযানের কিছু যাবে আসবে না। 

তা না হলে, পরের উক্তি-_-“আমি তে। তা আগেই বলেছি” কথাটার কোনো 
বুদ্ধিগম্য গুণ থাকে না, এ কথা দিয়ে পূর্ববর্তী চিন্তনের কোনো পরীক্ষা 
ব৷ প্রমাণ চিহ্িত হয় না, কেবল এমন একটা কাক-তালীয় ব্যাপার ঘটে যাতে 

করে গ্রক্ষোভগত পরিতুষ্টি থাকলেও তার মধ্যে একটা বড়ো রকমের আত্ম- 
প্রবঞ্চনা থাকে । 

একজন জ্যোতিবিদ যে ভাবে তার জানা তথ্যাবলীর সাহায্যে কোনো 
ভাবী স্থ্য বা চন্ত্র গ্রহণ সম্বন্ধে অন্থ্মান করতে অগ্রসর হন, এই বিষষটি 
তার সাথে তুলনা করার যোগ্য । গ্রহণের গাণিতিক সম্ভাব্যতা যতো 

বড়োই হোক না কেন, এর অঙ্থমিতি আঙ্ছমানিক,কেবল একটা 
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ঈন্ভাধনা১ বিশেষ । পূর্বাহমিত গ্রহণের তারিখ ও স্থানের অন্থমান ভবিষ্যৎ 
আচরণবিধি স্থির করার উপাদানে পরিণত হয়। যন্ত্রপাতি সাজানো হয়; 

সম্ভবতঃ ভূমণ্ডলের কোনো সুদূর অঞ্চলে অভিযান চালানো হয়। ধাই 
হোক্, এমন কতকগুলি কার্ধকরী ব্যবস্থা করতে হয়, যা প্রকৃতপক্ষে “কোনো 

কোনো” ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং সেই সমস্ত 
ব্যবস্থা, এবং পরিস্থিতির সংলগ্ন পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে চিস্তনের কাজ 

সম্পূর্ণ হয় না এবং সে কাজ স্থগিত থাকে । জ্ঞান অর্থাৎ পুর্বেই যে 
জ্বানলাভ করা হয়েছে তা চিন্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাকে ফলগ্রস্থ 

করে। 

অন্ুচিন্তনশীল অভিজ্ঞতার সাধারণ রূপরেখা সম্বন্ধে যা বলা হল, তাতে এই 
সব বৈশিষ্ট্য থাকে (১)যার সম্পূর্ণ প্রকৃতি এখনও ধার্ধ হয় নি, এমন কোনো 

অসম্পূর্ণ পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য কারও বিহ্বলতা, বিভ্রান্তি 

ও ছিধা; (২) কোনো আভাসিক পূর্বাহুমান অর্থাৎ জানা উপাদানের ওপর 

কোনো পরিণাম ঘটানোর ঝৌক এবং এ উপাদানের পরীক্ষাসাপেক্ষ 
ব্যাখ্যা; (৩) যে সব সাধ্যমত বিচার বিবেচনা হাতের সমস্যাটাকে মূর্ত 
ও পরিষ্কার করবে, তার সযত্ব নিরীক্ষা, ( পরীক্ষণ, পরিদর্শন, উদ্ঘাটন বিশ্লেষণ 

ইত্যাদি); (৪) পরীক্ষাসাপেক্ষ অন্থ্মানকে অধিকতর খাঁটি ও নুসঙ্গত 

করার জন্য তার পরবর্তাঁ বিস্তার এমন হবে যে, তাতে করে একে অধিকতর 
বিস্তীর্ণ পাল্লার ঘটনাবলীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়; (৫) কোনো কাজের 

পরিকল্পনারপে প্রকল্পিত অন্থমানের ওপর দাড়িয়ে, তাকে উপস্থিত 

পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা; পুর্বানহ্মিত ফল ঘটানোর জন্য প্রকাশ 

ভাবে কোনে! কিছু করা, এবং তা দিয়ে অন্নমানটিকে কার্ধতঃ পরীক্ষা 

করে দেখা । উপরোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপের পরিসর ও নিভু লতাই চেষ্টা 
ও ক্রটির স্তরের অভিজ্ঞতা থেকে বিশিষ্ট অনু চিস্তনশীল অভিজ্ঞতা স্থচিহ্নিত 

করে। তা সত্বেও আমর! পুরাপুরি, “চেষ্টা ও ক্রটি” পরিস্থিতির বাইরে 

যেতে পারি না। আমাদের অতি বিস্তারিত ও যুক্তিপূর্ণ সুসঙ্গত চিস্তনকেও 

১। বিজ্ঞানের কাজের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপ,্প বিষয় এই যে, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাবনার 

এবং সম্ভাব্য ভুলের মাত্রা গণনা করা যার, কিন্তু তাতে উক্ত পরিস্থিতির যে সাধারণ স্নপ* 

রেখা বর্ণনা করা হয়েছে তার ব্দল হয় না বরং এতে তা পরিশোধিত হ্য়। | 
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সংসারের মধ্যেই পরীক্ষা করতে হবে; এবং এইভাবে পরীক্ষা করেই 
এর যোগাতা বিচার করতে হবে। এবং যে হেতু চিন্তন কখনো সংসারের 

যাবতীয় ষোগন্ত্রকে হিসাবে ধরতে পারে না, সেই হেতু তার যাবতীয় 
পরিণামকেও সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে দেখতে পারে না। তথাপি, শর্তাবলীর 
চিস্তনমূলক নিরীক্ষা এতো! যত্ব-কৃত, এবং ফলাফলের অনুমান এতো 

নিয়ন্ত্রিত থাকে যে, অঙ্ুচিন্তনশীল অভিজ্ঞতাকে এুলতর চেষ্টা-ক্রটি ধরনের 

কাজ থেকে স্চিহনিত করার অধিকার আমাদের আছে। 

সারাংশ । 

অভিজ্ঞতার মধ্যে চিন্তনের স্থান নির্ণয় করার সময়ে আমর! প্রথমে 

দেখেছি যে, অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছু করা বা চেষ্টা করার সাথে তার 

পরিণামভোগের যোগস্থত্র থাকে । সক্রিয় “করার” অবস্থা থেকে নিক্রিয় 

পরিণামভোগের অবস্থার বিচ্ছিন্নতা, অভিজ্ঞতার জীবন্ত অর্থকে নষ্ট 

করে দেয়। যা করা হয় এবং তার পরিণাম, এই দুয়ের মধ্যে নিভুলি 

ও স্ুচিস্তিত যোগস্থত্রের সংস্থাপনই হল, চিন্তন। চিন্তন কেবল এটাই 

' দেখে না যে, এরা সংযুক্ত কিনা, পরন্ত সংযোগ সুত্রটাকেও তন্নতন্ন করে 

দেখে। চিন্তন যোগহ্ত্রের বীধনগুলোকে বিভিন্ন সম্পর্কের আকারে স্পষ্ট 

করে। আমরা যখন কোনো কৃত বা কৃত্য কর্মের তাত্পর্য নির্ণ্র করতে 

চাই তখনই চিন্তনের উদ্দীপক আসে । তখন আমরা পরিণাম পূর্বান্থমান 

করি। এর অর্থ এই যে, চলিত পরিস্থিতি প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে 

অসম্পূর্_-কাজেই অনির্ধারিত। পরিণাম অভিক্ষেপণ করার অর্থ হল 
একটা প্রস্তাবিত বা পরীক্ষাসাপেক্ষ মীমাংসা । : এই অন্মান নিখুত 

করার জন্য চলিত অবস্থাকে সযত্বে ও স্থস্্রভাবে পরীক্ষা করতে হয়, এবং 

অন্কধানের বিভিন্ন তাৎপর্কে বিকাশ করতে হয়। এই কাজকে বলে 
বিচার করা। তখন অনুমিত মীমাংসা, ধারণ! বা তত্বকে কাজে প্রয়োগ 
করে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। যদি এতে কোনো পরিণাম ঘটে,_ 
কোনো নির্ণয়সাধ্য বৈষয়িক পরিবর্তন ঘটে,__তা হলে তা ন্তায়-সিদ্ধ বলে 
গৃহীত হয়। তা না হলে, অন্মান বদলাতে হয় এবং আবার পরীক্ষা করতে 
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ইয়। চিস্তনের মধ্যে এর সব কণ্টা স্তরই থাকে, যেমন একটা সমস্যার 

তাৎপর্ধ, এর শ্র্তীবলীর পর্যবেক্ষণ, ইঙ্গিত অনুমান গঠন, এর যুক্তিপূর্ণ বিস্তার, 

এবং সন্িয্ন পরীক্ষামূলক পরীক্ষা। যদিও যাবতীয় চিন্তনই জ্ঞানপ্রস্, 

তথাপি জ্ঞানের মূল্য, চিন্তনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগের অধীন। কারণ 

আমরা একটা স্থিতিশীল ও “সব পেয়েছি” পৃথিবীতে বাস করি না, বাস করি 

এক চলমান সংসারে। এখানে আমাদের প্রধান কর্মভার ভবিষ্যাপেক্ষ, 

এবং ভবিষ্যতের সাথে বোঝাপড়ার জন্যে যে অতীতান্চিন্তন আমাদের 

সারগর্ভতা, নিরাপত্তা ও ফলপ্রস্থতা যোগায় তার মূল্য আছে। আর 

চিন্তন থেকে পৃথকভাবে বিশিষ্ট করে ধরলে সকল জ্ঞানই ঘে অতীতান্থ- 

চিন্তন,-+সে কথাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য । 



ছাদশ অধ্যায় 

শিক্ষায় চিন্তন-পদ্ধতি 

১। সে পদ্ধতির সারমর্ম 

তত্ব হিসাবে বিদ্যালয়ে চিন্তনের সদভ্যাস সম্বন্ধে উৎসাহদানের গুরুত্তে 

কারও ঘ্বিধ। নেই। কিন্তু এর তত্বগত স্বীকৃতি যতোখানি, কার্ধগত স্বীকৃতি 
ভতোখানি নয়। তা ছাড়া, শিক্ষার্থীদের “্মন” সম্বন্ধে (অর্থাৎ কোনো 

কোনে! বিশিষ্ট পেশীগত সক্ষমতা ছাড়া) স্কুল যা করতে পারে, ব স্কুলের 

যা কর! উচিত, তা হ'ল তাদের চিন্ত। করার সক্ষমতাকে বিকাশ করা, 

এ কথারও যথেষ্ট তাত্বিক স্বীকৃতি নেই। শিক্ষাকে নানাবিধ উদ্দেশ্ঠে থাকে 

থাকে ভাগ করা, যেমন দক্ষতা অর্জন কর! (পাঠ, বানান, হাতের লেখা, 

চিত্রাঙ্কন ও আবৃত্তিতে )) সংবাদ আহরণ করা ( যেমন, ভূগোল ও ইতিহাসে ) 

“এবং” চিত্তা করতে শেখানো, এই তিনটি বিষয়ই আমরা যে রকম বিফলতার 

ফিহিত সম্পাদন করি তা! থেকেই তার পরিমাপ ধরা পড়ে। বস্ততঃ যে 

চিন্তন কাধক্ষেত্রে কর্মকুশলত। বাড়াবার সাথে এবং আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে 

এবং আমরা যে জগতে বাস করি তার সম্বন্ধে, বেশী করে জানার সাথে যুক্ত 

নয়, চিন্তার বিষয়-বস্তর মতো! সেই চিন্তনের মধ্যেও কিছু গলদ আছে (পূর্বে 
দেখুন পৃঃ ১৯১)। এবং চিন্তন ছাড়া, অঞ্জিত দক্ষতার সাথে যে উদ্দেশে 

দক্ষতা খাটাতে হবে তার উপলন্ধিরও কোনো যোগ থাকে না। এর ফলে 

একজনে তার কুটিন-মাফিক অভ্যাসের দাস হয়ে থাকে । এবং যে সমস্ত 

লোক তাদের নিজেদের মতলব ভালে করে জানেন, এবং ধার! নিজ নিজ 

কতির উপায় সম্বন্ধে বিশেষ বিবেকসম্পন্ন নন তাদের কর্তৃত্বাধীন নিয়ন্ত্রণের 
ঘয়ার উপরে নির্ভর করে সে ব্যক্তি বসে থাকে । কোনো সংবাদকে চিন্তাধর্মী 

কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে, সেটা একটা প্রাণহীন, মন নিশ্পেষণকারী 
বোঝা! হয়ে দীড়ায়। যেহেতু এই জাতীয় সংবাদ জ্ঞানের ভান করে, এবং 
তব দিয়ে আত্মস্তরিতার বিষ বাড়ায়, সেইহেতু সেটি বুদ্ধিদীপ্ত ক্রমবিকাশের 
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পথে একটা প্রচণ্ড বাধ! হয়ে দাড়ায়। শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করার স্থায়ী 
উন্নতিবিধানের একমাত্র প্রত্যক্ষ উপাম হল, যে সমস্ত অবস্থা চিন্তন দাবী করে, 

চিন্তন বাড়ায়, এবং চিন্তন পরীক্ষা করে, সেই সমস্ত অবস্থাকে শিক্ষার কেন্্ 
করা। চিন্তনই হ'ল বুদ্ধিগম্য বিদ্যালাভের নির্দিষ্ট পদ্ধতি, অর্থাৎ চিন্তনই 
মনকে নিয়োজিত করে এবং পুরস্কৃত করে। বলার সময়ে আমরা খুবই 
ন্যায়সঙ্গতভাবে চিন্তন পদ্ধতির কথা বলি, কিন্তু আসলে সে সম্বন্ধে ষে গুরুত্বপুর্ণ 

বিষয়টা মনে রাখতে হবে, তা হ'ল এই যে, চিস্তনই পদ্ধতি অর্থাৎ বুদ্ধিগম্য 
অভিজ্ঞতার পদ্ধতি, এবং সে অভিজ্ঞত1 আসে কার্যক্রম ধরে । 

(১) যে বিকাশমান অভিজ্ঞতাকে চিস্তন বলে, তার প্রথম ধাপই 
“অভিজ্ঞতা” । কথাটিকে একটা বোকার স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হতে পারে । 

স্বত:সিদ্ধই হওয়! উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটি তা নয়। পক্ষান্তরে, 

দার্শনিক তত্বে এবং শিক্ষাবৃত্তিতে চিস্তনকে এমন কিছু বলে ধরা হয়, যা 
অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক, এবং পৃথক ভাবেই তা কর্ষণযোগ্য ৷ প্রকৃতপক্ষে, 

চিন্তনের প্রতি মনৌষোগ দেওয়ার আত্যস্তিক কারণ হিসাবে, অভিজ্ঞতার 

স্বাভাবিক সীমিতাবস্থার উপরেই সচরাচর জোর দেওয়া হয়। মনে করা হয় 

যে, অভিজ্ঞতা, বহিরিক্দ্রিয় ও বাসনার মধ্যে, এবং শুধু বৈষয়িক জগতেই 
সীমাবদ্ধ; আর চিন্তন আসে কোনো উচ্চতর ধী-শক্তি বা বিচার থেকে 

এবং চিস্তন কোনে! আধ্যাত্মিক, বা অন্ততঃ লেখাপড়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই 

ব্যস্ত থাকে । এই কারণে অনেক সময়েই বিশুদ্ধ গণিত ও প্রযুক্ত গণিতের 
মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রভেদ রাখা হয়। বিশুদ্ধ গণিতকে চিন্তনের উপযুক্ত 

অনন্যসাধারণ বিষয়-বস্ত বলে ধরা হয় (কারণ এর সাথে কোনো ভৌতিক 

অবস্থিতির সম্পর্ক নেই; আর প্রযুক্ত গণিতকে ধর! হয় ব্যবহারিকরূপে, 

কারণ তার কোনো মানসিক মূল্য নেই । ) 
সাধারণভাবে বলতে গেলে, শিক্ষাদান পদ্ধতির মৌলিক হেত্বাভাস 

এই ইঙ্গিতের মধ্যেই থাকে যে, শিশ্ষার্থাদ্দের অভিজ্ঞতা থাকাটা যেন ধরেই 
নেওয়া যায়। এখানে যা বারবার বল! হচ্ছে, তা হ'ল চিস্তার বিষয়-বস্বর 

প্রার্ভিক পর্যায়ে কোনো বাস্তব পরীক্ষালন্ধ পরিস্থিতি থাকার অপরিহার্যতা। 

পুর্বে অভিজ্ঞতার যে সংজার্থ দেওয়া হয়েছে এখানে অভিজ্ঞতা সেই অর্থেই 
নেওয়া হয়েছে। সেটি হল এই যে, কোনে জিনিস নিয়ে কাজ করার চেষ্টা 
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কর! এবং প্রতিদানে যিনি কাজ করছেন, তাঁর উপরে এ জিনিসের কোনো! 

প্রত্যক্ষ ক্রিয়৷ হওয়া । আমর যখন মেনে নিই যে, কোনো পরিস্থিতির কোনো- 

রূপ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা গণিত ব৷ 
ভূগোল বা অন্য কোনো পুর্ব-প্রস্তত বিষয়-বস্ত নিয়ে অধ্যায়ন আরম্ভ করতে পারি 

তখনই এই হেত্বাভাস ধর! পড়ে । এমন কি, কিগারগার্টেন ও মণ্টেশ্বরী কৌশল 
গুলিও “সময়ের অপচয়” না করেই বুদ্ধিগত কৃতিত্বলাভে এত ব্যন্ত থাকে যে, 
সেখানেও অভিজ্ঞতার চেনা-জানা জিনিসগুলোর অব্যবহিত স্থুল ব্যবহার 

উপেক্ষা করে, বা, কমিয়ে, বড়োদের মেধালব্ধ কৃতিত্বে যে সব জিনিস গড়ে 

উঠেছে, তার সাথে বিদ্যাঞ্ীদের একচোটেই পরিচয় করিয়ে দেয়। কিন্তু 

বিকাশমানতার যে কোনো বয়সেই, কোনো নতুন জিনিসের সাথে সংযোগের 
প্রথম ধাপটিকে যে অপরিহার্ষরূপে চেষ্টা-ক্রুটি জাতীয় পদ্ধতি হতেই হবে! 
খেলাতেই হোক, আর কাজেই হোক, একজনকে তার আবেগমূলক কর্ম- 
তৎপরতা চালিয়ে যাবার জন্যে কোনো জিনিস নিয়ে কিছু না কিছু করার 

চেষ্টা করতেই হবে ; এবং তারপরে তার নিজের শক্তি এবং প্রযুক্ত জিনিসটার 
শক্তির মধ্যের পারম্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াও তাকে লক্ষ্য করতেই হবে। প্রথম 

অবস্থায়, শিশু যখন খণ্ড খণ্ড জিনিস নিয়ে তৈরী করতে আরম্ভ করে তথন 

এই জিনিসই ঘটে। আবার বিজ্ঞানী যখন অল্প পরিচিত জিনিস নিয়ে 
পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন, তখন তিনিও সমভাবে 

এই কাজই করেন। 

কাজেই শবকে আয়ত্ত করানোর পরিবর্তে যদি চিন্তার উদ্রেক করাতে 

হয়, তা হলে যে কোনে! বিষয়-বস্তই হোক না কেন, স্কুলে তার প্রথম পরিচয় 
হবে ঘতোদূর সম্ভব অপপ্ডিতী । কোনো অভিজ্ঞত| বা পরীক্ষালন্ধ পরিস্থিতির 
অর্থ কি, তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য স্কুলের বাইরে যে সব পরিস্থিতি নজরে 

আসে তা মনে করিয়ে দিতে হয়। মনে জাগাতে হয় দৈনন্দিন জীবনে যে 

সব বৃত্তি আগ্রহ জাগান্ম এবং কাজ করতে নিযুক্ত করে। বিধিবদ্ধ শিক্ষা- 

বাবস্থার মধ্যে যে সব পদ্ধতি স্থায়ীভাবে কৃতকার্ধতা লাভ করেছে তা 

সযত্বে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অঙ্কেই হোক, পাঠেই হোক, বা 
ভূগোল শিক্ষা, পদার্থবিষ্ভা বা বিদেশী ভাষা শিক্ষাতেই হোক স্কুলের বাইরে 

দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত পারিপার্থিক অবস্থা চিস্তনের উদ্রেক করে, এ সব 
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পদ্ধতির কৃতিত্ব তার উপরেই নির্ভর করে। তারা শিশুকে কোনো কিছু 
কাজ করতে দেয়, পড়া করে কোনো কিছু শিখতে বলে না, এবং করে 

দেখার কাজট1 এমন ধরনের হয় যা চিন্তন, বা যোগস্থত্রগুলোর উদ্দেশ্ঠমূলক 

নিরীক্ষণ দাবী করে; এতে স্বভাবতই শিক্ষা হয়। 

পারিপাশ্থিক অবস্থার চিন্তন জাগানোর অর্থ এই যে, তাকে এমন কিছুর 
ইঙ্গিত করতে হবে, যা রুটিন-মাফিকও নয়, আর খামখেয়ালীও নয়,_অর্থাৎ 
এমন কিছু, যা নতুন কোনে! কিছু (অর্থাৎ যা অনিশ্চিত ও সমস্তাপৃর্ণ) 

উপস্থাপিত করবে, অথচ ফলপ্রস্থ সাড়া যোগাতে উপস্থিত অভ্যাসের সাথে 

পর্যাপ্ত পরিমাণে যুক্ত থাকবে । ফলপ্রস্থ সাড়াঞহ”'ল সেই ধরনের সাড়া যা 

কোনো প্রত্যক্ষ ফল” সম্পাদন করবে । যেখানে কাজের সাথে পরিণামকে 

মানসিক ভাবে যোগ করা যায় না, সে রকমের আকস্মিক কাজের সাথে 

উক্ত কাজের প্রভেদ থাকে । কাজেই বিদ্যার্জনে প্রণোদিত করার জন্য 

যখন কোনে পারম্পরিক অবস্থ৷ বা অভিজ্ঞতার প্রস্তাব আসে, তখন সব চাইতে 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে, ওর মধ্যেকার সমস্যাটা নিয়নে-_সমস্যাটা কি গুণবিশিষ্ট 
তাই নিয়ে । 

কথাট। ভাবতে গেলে প্রথমে মনে হতে পারে যে,_চলিত স্কুল পদ্ধতি 

গুলি বুঝি এই মানদণ্ড অন্্যায়ী ভালো নম্বরই পাবে। সমহ্যা দেওয়া, 
প্রশ্ন করা, বাড়ীতে কাজ দেওয়া, কাঠিন্যকে বড়ো করে দেখানো, এ সব তো 
স্কুলের কাজের একটা বড় অংশ | কিন্ত খাটি সমস্যা এবং সমস্যার ভান, বা 

নকল সমস্যার মধ্যে পার্থক্য বিচার করা! অপরিহার্য । নিয়লিখিত প্রশ্নগুলো 

এই পার্থক্য বিচারের সহায়ক । (ক) কেবল সমন্তা ছাড়া এর মধ্যে আর 
কিছু আছে কি? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনো পরিস্থিতির মধ্যে প্রশ্নটি 
ন্বভাবতঃই জাগে কি? না এ একটা স্বতন্ত্র জিনিস,_-কেবল স্কুলের কোনো 

আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষাদান করা হিসাবেই এই সমস্তা। একি এমন কোনো 

ধরনের প্রচেষ্টা, যা শিক্ষার্থীকে স্কুলের বাইরে পর্যবেক্ষণ করতে এবং পরীক্ষা- 

নিরীক্ষা চালাতে নিযুক্ত করবে? (খ) একি শিক্ষার্থীর নিজের সমস্তা, না, 
তা শ্রিক্ষকের বা পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা? একি কেবল এই কারণেই শিক্ষার্থীর 
সমস্যা করে নেওয়! হয়েছে যে, সে এ নিয়ে কাজ না করলে উপযুক্ত 
নর পেতে পারে না, বা গ্রমোশন পেতে পারে না, বা শিক্ষকের অনুমোদন 
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লাভ করতে পারে না? সহজেই দেখা যাবে যে, এই প্রশ্ন ছুটো সংশ্লিষ্ট । 

একই উদেশ্টে পৌঁছোবার ছুটে! পথ। কোনো অভিজ্ঞতা কি এমন এক 

ধরনের ব্যক্তিগত বিষয় যা নিজগ্তণেই সংশ্লিষ্ট যোগম্থত্রগুলিকে উদ্দীপিত 

করতে এবং পর্ধবেক্ষণ করতে নির্দেশিত করবে, এবং অনুমান করতে এবং 

অন্্মান পরীক্ষা করতে পরিচালিত করবে, অথবা তা বাইরে থেকে চাপানো 

হয়েছে এবং শুধু বাইরের কোনো প্রয়োজন মেটাবার জন্ই শিক্ষার্থীর সমস্ত 
হয়ে দীড়িয়েছে । 

অনুচিস্তনমূলক অভ্যাসের বিকাশ সাধন কল্পে, প্রচলিত প্রথাকে যে 
পরিমাণে উপযোগী করে নেওয়া হয়, উপরোক্ত ধরনের প্রশ্ন আমাদিকে সেটাই 
স্থির করবার পক্ষে একটা অবকাশ দিতে পারে । সাধারণ স্কুলকক্ষের ভৌতিক 

সাজ-সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা, অভিজ্ঞতার বাস্তব পরিস্থিতি উপস্থাপিত করার 

পরিপন্থী । দৈনন্দিন জীবনের যে সব পরিস্থিতি নানা বাধা বিপত্তির স্থষ্টি 

করে, ওখানে তার সাদৃশ্য কি আছে? প্রায় প্রতিটি জিনিসই শোনবার, 

পড়বার, যা বলে দেওয়া হয় ও যা পড়ে নেওয়া হয় তার পুনরাবৃত্তির উপরেই 

অতিরিক্ত মূলা অর্পণের সাক্ষ্য দেয়। জীবনের দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনে, 
ঢীতে ও খেলার মাঠে বিভিন্ন জিনিস ও লোকের সঙ্গে কর্মততৎ্পর সংযোগ 

সম্বলিত বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে ওসব ব্যবস্থার যে পরিমাণ বৈসাদৃশ্য থাকে 
তার অত্যুক্তি করা অসম্ভব। অন্যান্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়, বা 

স্থলের বাইরে বই পড়ে, ছেলেমেয়েদের মনে যে সব প্রশ্ন ওঠে, তার সাথে 

স্থল ব্যবস্থা বহুলাংশে তুলনারও অযোগ্য | শিশুরা স্কুলের বাইরে কেন এতো 

প্রশ্ধ করে (এবং উৎসাহ পেলে প্রশ্ন করে করে বড়োদের কেন উত্যক্ত করে 

তোলে ); অন্যদিকে আবার স্কুল-পাঠ্য বিষয়-বস্তর সম্বন্ধে তাদের কৌতুহলের 
মন্ত অভাব কেন, কেউ কোনে! দিন তার ব্যাখ্যা করেন নি। যে অভিজ্ঞতা 

প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমস্তা স্বভাবত:ই নিজেদের আভাসিত করে তোলে এবং 

স্কুলের রীতিগত অবস্থা সে অভিজ্ঞতাকে কতোদুর যুগিয়ে দেয়_এই ছুইয়ের 

মধ্যে লক্ষণীয় বৈষম্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রশ্নটির উপর একটা 

আলোকপাত করা হবে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত কলা-কৌশলের যতো উন্নতিই 
হোক না কেন, তাতে এই অবস্থার পুরো প্রতিকার হবে না। এই ব্যবধান 

অতিক্রম করার পুর্বে, কাজ করার জন্য আরও বেশী বান্তব জিনিস, দ্রব্য 
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সামগ্রী, কল-কৌশল ও কাজের স্থযোগ যোগাড় করতে হবে। এবং যেখানে 
শিশুরা কাজ করতে, এবং কাজ করার কালে যা কিছু দেখা যায়, তার 

আলোচনা করতে নিযুক্ত থাকে, সেখানে দেখা যাম্ম যে, পড়াবার অপেক্ষাকৃত 

নীরস অবস্থাতেও, শিশুদের জিজ্ঞাস! স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় এবং সংখ্যায় বাড়ে ; 
এবং মীমাংসার প্রস্তাবও উচ্চমানের, নান! প্রকারের ও খোলাখুলি ধরনের হয়। 

যে সমস্ত জিনিস-পত্র ও কাজকর্ম বাস্তব সমস্যার উদ্ভব করে, তার অভাব 

হেতু, শিক্ষার্থীর সমস্যা তার নিজের সমস্যা হয় না, অথবা কেবল শিক্ষার্থী 
হিসাবেই তার নিজের সমস্ত হয়, মানুষ হিসাবে নয়। কাজেই এই ধরনের 

সমস্তার সাথে বোঝাপড়া করে যে ওন্তাদী আয়তগহয়, বিদ্যালয় কক্ষের বাইরের 

জীবনে খাটানোর ক্ষেত্রে তার শোচনীয় অপচয় ঘটে । শিক্ষার্থীর সমস্যা 

থাকে, কিন্তু তা হল শিক্ষকের দেওয়া উদ্ভট প্রয়োজনগুলির মেটানোর 

সমস্ত | শিক্ষার্থীর সমস্যা দাঁড়ায় শিক্ষক কি চান তা বের করা; এবং 

আবৃত্তি, পরীক্ষা ও বাহিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষক কিসে তুষ্ট থাকেন,_ 

সেই সব সমস্যার সমাধান করা। তখন আর বিষয়-বন্তর সাথে প্রত্যক্ষ 
সম্বন্ধ থাকে না। গণিত, ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে চিন্তার বিষয়-বস্তও 

থাকে না এবং স্থযোগও মেলে না । স্থযোগ যেলে দক্ষতা সহকারে বিষয়- 

বন্তকে শিক্ষকের প্রয়োজন উপযোগী করার মধ্যে। শিক্ষার্থী শিক্ষা করেছ 

কিন্তু তার অজ্ঞাতসারেই তার পাঠের লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় স্কুল-ব্যবস্থা ও স্কুল 

কর্তৃত্বের চলিত-রীতি ও আদর্শ; নামকরা “পাঠ্য বিষয়” নয়। এই ভাবে 

যে ধরনের চিন্তন আহ্বান কর] হয়, তা খুব ভালো হলেও কৃত্রিম ও একদশী 

হয়। আর খুব মন্দ হলে, শিক্ষার্থীর সমস্তা কি করে বিদ্যালয় জীবনের 

প্রয়োজন মেটানো যায় তা না হয়ে, সমস্য! দাড়ায় কি করে “লোক দেখানো, 

উপায়ে তা মেটানে। যায় । অথবা সমন্ত। মেটানোর যথেষ্ট কাছাকাছি এসে, 

অতিরিক্ত ঘষাঘষি না৷ করে কি করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়। এ সমস্ত ফন্দির 

ফলে যে বিচার-বুদ্ধি গঠিত হয়, তাকে চরিত্রের বাঞ্ছনীয় শ্রীবৃদ্ধি বলা যায় না। 

এই সব উক্তি যদ্দি চলিত স্কুল পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা অতিরঞ্জিত চিত্র দিয়ে 

থাকে, তা হলে ত। অন্ততঃ এই বিষয়টা স্পষ্ট করবে যে, যদি পারিপাশ্থিক 

অবস্থাকে এ রকমের করতে হয় যে, চিন্তামূলক জিজ্ঞাসার স্ৃযোগ স্টির 

জন্য সেটি স্বাভাবিকভাবে সমস্যার তৃষ্টি করবে, তা হলে সেখানে এমন এক 
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রকমের সক্রিয় অন্থধাবনের প্রয়োজন হবে যার মধ্যে উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য 

সামগ্রীর প্রয়োগ থাকে । 
(২) কোনো হুনি্দি্ই কাঠিন্য বা দুর্বোধ্যত। দেখা দিলে তার সাথে 

বোঝাপাড়া করতে ষে সব বিচার বিবেচনার দরকার হয়, তা যোগানোর 

জন্য হাতে “তথ্য” রাখতেই হবে। শিক্ষকেরা কোনো “বিকাশমান” পদ্ধতি 

অনুসরণ করে কখনো! কখনো শিক্ষার্থাদ্দের নিজে নিজে ভেবে, কিছু বের 
করতে বলেন, যেন স্থতোর মতো! তারা নিজেদের মাথার মধ্যে পাকিয়ে 

পাকিয়েই তা বের করতে পারে। চিস্তনের বিষয়-বস্ত,__চিস্তা নয়, পরস্ত তা 

হল কাজ, তথ্য, ঘটনা ও ছুঞ্জনিসের নানাবিধ সম্পর্ক। অন্ত কথায়, ফলপ্রস্থ 
চিন্তনের পূর্বেই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বা তা এখন পেতে হবে। 

যে সব অভিজ্ঞতা বর্তমান, উপস্থিত কাঠিন্যের সাথে যোঝবার জন্য তার! সঙ্গতি 

যোগায় । বাধা-বিত্ব চিন্তনের অপরিহার্য উদ্দীপক, কিন্তু সকল বাধা-বিস্বই 

চিন্তন উদ্রেক করে না । সময়ে সময়ে বাধা-বিদ্ব শিক্ষার্থীকে অভিভূত করে, 
নিরুৎসাহিত করে এবং সমস্তার তলও তারা পায় না। কোনে! জটিল 
পরিস্থিতিকে যথে্ট পরিমাণে সেই সব পরিস্থিতির মতো হতে হবে, যা 

নিয়ে এর আগেই চর্চা করা হয়েছে এবং তার ফলে, তা নিয়ে কাজ করতে 

যে সব উপায়ের দরকার হয় তার উপর শিক্ষার্থীদের কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ 

ক্ষমতা থাকে । শেখাবার কলাকৌশলের একটা বড়ো অংশ হবে নতুন 
সমস্তার কাঠিন্টকে এমনভাবে বড়ো! করে দেখানো যাতে চিস্তাশক্তি নাড়া 
খেয়ে সজীব হয়ে ওঠে । আবার অন্যদিকে তার প্রিসরকে এমনভাবে ছোটো 

করা! উচিত যাতে সমন্তার মধ্যে অভিনব উপাদান থাকার জন্য সেখানে 

স্বাভাবিক বিভ্রান্তি যেমন হবে, তেমনি তাতে এমন কতক কতক আলোকবিন্দ 

থাকবে যার থেকে সহায়তামূলক ইঙ্গিতও আসতে পারে । 
কোন্ মনস্তাত্বিক উপায় অবলম্বন করে অন্থচিস্তনের বিষয়-বস্ত যোগানো 

হবে, সে কথা একদিক দিয়ে অবান্তর | স্থতি, পর্যবেক্ষণ, পাঠ, কথা,__ 

এর সবই তথ্য যোগাড় করার প্রশস্ত পথ। এর কোন্টি থেকে কতোটা 
তথ্য নেওয়া হবে, তা নির্ভর করে হাতের কাছে থাক বিশিষ্ট সমশ্যাটার 

স্থনির্দিষ্ট গুণের উপরে | যে সমস্ত জিনিস বহিরিক্্িয়ের সামনে উপস্থাপিত 

করা হয় শিক্ষার্থী যদি তার সাথে ততোদুর সুপরিচিত থাকে যে, সে স্বাধীন 
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ভাবেই সংলগ্ন তথ্যাবলী মনে করতে পারে, তাহলে সে সব জিনিস পর্যবেক্ষণ 
করার উপরে গীড়াপীড়ি করা নিরর্থক । অবশ্ঠ ইন্দরিয়-গ্রাহথতার উপরে 

অনাবশ্ক ও পঙ্গুকারী নির্ভরশীলতা উদ্রেক করা সম্ভব হতে পারে। যে 
সমস্ত জিনিসের গুণাবলী চিন্তাধারা পরিচালিত করতে সাহাষ্য করে, কোনো 

ব্যক্তিই তার সবগুলে। জিনিসের কোনে সংগ্রহশাল! সঙ্গে নিয়ে চলতে পারে 

না। কোনো স্থশিক্ষিত মন হল সেই মন, যার পেছনে, বলতে গেলে 

সর্বাধিক সঙ্গতি থাকে, এবং “যে মন” তার পুরানো অভিজ্ঞতা "কি বলে” 

তা পর্যালোচনা করে দেখতে অভ্যন্তভ। অন্যদিকে এমন কি, কোনো 

স্থপরিচিত জিনিসেরও কোনো গুণ বা সম্বন্ধ হয়ত এর আগে লক্ষ্য কর! 

হয় নি; আবার যা লক্ষ্য কর! হয়নি হয়ত সেই তথ্যটাই হাতের প্রশ্নটিকে 

বোঝবার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দাবী 

আসেই । পর্ধবেক্ষণকে যেমন, তেমনি পড়ার এবং “বলার” বিষয়কে 

কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও এই নিয়মই খাটে। স্বভাবত:ই প্রতাক্ষ পর্যবেক্ষণ 

অধিকতর স্পষ্ট ও জীবস্ত। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে। এবং সব 

ক্ষেত্রেই শিক্ষার একট! অপরিহার্য অংশ হ'ল, একজনের অব্যবহিত ব্যক্তিগত 

অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতাকে অন্যান্যের অভিজ্ঞতা দিয়ে অন্ুপূরণ করার সক্ষমতা 
অর্জন করা। তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্য, তা সে পড়া থেকেই হোক আক, 

শোনা থেকেই হোক, অন্তান্তের উপর অতিরিক্ত আস্থ! রাখা নিন্দনীয় । 

কিন্ত সর্বাধিক আপত্তিকর বিষয় হ'ল এই সম্ভাব্যতা যে, হাতের প্রশ্রের জন্য 
শিক্ষার্থী নিজে যে সব জিনিসকে খাপ খাইয়ে নেবে, এবং প্রয়োগ করবে, 
শিক্ষার্থীকে সে সব জিনিস যোগাড় না করে দিয়ে, অন্ত স্তরে, যেমন বই বা 
শিক্ষক দিয়ে, তার প্রশ্নটির একটা পূর্বপ্রস্তত মীমাংসা যোগাড় করে 
দেওয়া । 

এ কথার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই যে, স্কুলে অন্যে যে সংবাদ যোগায়, 
তা যেমন অত্যধিক, তেমনই অত্যন্প। আবৃত্তি ও পরীক্ষাতে পুনকুদ্ধতির 
উদ্দেশ্টে সংবাদ জড়ে৷ করা ও আয্ত্ব কর! নিয়ে অতিরিক্ত তোড়জোড় চলে। 

জ্ঞানের যে অর্থ সংবাদ, তা-ই হয়ে দীড়ায় কার্যকারী মূলধন, হয়ে দাড়ায় 
পরবর্তা জিজ্ঞাসা, আবিষ্কার ও জ্ঞান লাভের অপরিহার্য সঙ্গতি । সংবাদ- 

কেই সচরাচন তার নিজ উদ্দেশ্ব বলে গণা করা হয়, এবং তখন উদ্দেশ 
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দাড়ায় সেই জাতীয় জ্ঞানকে স্তৃপীকৃত করা এবং জায়গ! মতো! তাই জাহির 
করা। এটি হল নিশ্চল হিমঘরের আদর্শ এবং সেটি শিক্ষামূলক বিকাশের 
প্রতিক্ল। এ রকমের জ্ঞান কেবল চি্তনের স্থযোগই ব্যাহত করে না, 
পরন্ত চিন্তন পদ্ধতিকেই জলায় ডুবিয়ে মারে । জমিতে হরেক রকমের 
আবর্জনার সপ থাকলে তার উপরে কেউ বাড়ী করতে পারে না। যে সব 
শিক্ষার্থী তাদের “মনগুলোকে” এমন সব বন্ধ দিয়ে পুরে রেখেছে যার বুদ্ধিগত 
প্রয়োগ তারা৷ কোনো কালেই করেনি, তারা চিস্তা করতে চেষ্টা করলে 
তাদের চিস্তাশক্তি নিশ্চয়ই ব্যাহত হবে। যা সঠিকভাবে খাঁটি তা বেছে 
নিতে তারা অভ্যস্ত নয় এব্ট তার বিচার করার কোনে মানও তাদের নেই; 

সেখানে সব কিছুই থাকে কোনো নিশ্রীণ নিথর স্তরে । অন্যদিকে এ প্রশ্নও 

বিচার সাপেক্ষ যে, যদি সংবাদ আহরণ শিক্ষার্থীর নিজ উদ্দেশ্টে প্রযুক্ত হয়ে 
অভিজ্ঞতা! লাভে যথার্থ ভাবে ক্রিয়া করত, তা হলে সে এখন যতোটা! পাচ্ছে, 

তার থেকে তার আরও বেশী রকমের পুস্তক, চিত্র ও আলোচনার সঙ্গতি 

থাকার দরকার হতো কিন] । 

(৩) চিস্তনের মধ্যে ঘটনা, তথ্যাবলী ও অজিত জ্ঞানের অন্ুবন্ধ হ'ল, 

ইঙ্গিত, অস্থমিতি, আহ্ুমানিক অর্থ, কল্পনা ও পরীক্ষা সাপেক্ষ ব্যাখ্যা,_ 
£এক কথায় ধারণা ৷ সযত্ব পর্যবেক্ষণ ও অন্ুন্থতি, যা দেওয়! আছে, যা আগে 

থেকেই উপস্থিত আছে, কাজেই যা সুনিশ্চিত তা স্থির করে দেয়। যা 
উপস্থিত নেই, পর্যবেক্ষণ তা দিতে পারে না । পর্যবেক্ষণ ও অন্ুম্থতি প্রশ্নকে 

রূপ দেয়, স্বচ্ছ করে এবং তার স্থান চিহ্নিত করে দেয়; রিন্ত তার উত্তর 

যোগাতে পারে না। উত্তর যোগানোর উদ্দেস্টেই অভিক্ষেপন, উদ্ভাবন 

উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং পরিকল্পনা! প্রভৃতি এসে পড়ে। তথ্যাবলী নানা 
ইঙ্গিত “জাগায়”, এবং কেবল সুনির্দিষ্ট তথ্যাবলীর সাথে সম্পর্ক বিবেচনা 

করেই আমর! ইঙ্গিতের যাথার্ঘ্য দেখতে অগ্রসর হই। কিন্তু অভিজ্ঞতার 
মধ্যে তখন পর্যস্ত আসলে যা “থাকে” ইঙ্গিত তাকে ছাড়িয়ে যায়। ইঙ্গিত 
সম্ভাব্য ফলাফলের এবং যা যা করতে “হবে” তার পূর্বাভাস দেয়, কিন্ত 

তথ্যাবলীর, অর্থাৎ ধা কর! হয়ে গেছে তার পূর্বাভাস দেয় না। অন্মিতি 
সকল সময়েই অজানাকে জানতে চায়._এ যেন জানা থেকে অজানাতে 

ঝাপ দেওয়।। 
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এই অর্থে চিন্তা, (অর্থাৎ ইঙ্গিত-বহ বিষয়, উপস্থাপিত বিষয় নয়) 
স্থজনশীল,__অভিনবত্তের দিকে এক অভিযান বিশেষ। এর মধ্যে কিছুটা 
উদ্ভাবনশীলতা থাকে । অবশ্ত এর মধ্যে যা কিছুর ইঙ্গিত থাকে, তাকে 
অবশ্তই “কোনো না কোনো» প্রসঙ্গে সুপরিচিত হতেই হবে; কোনো 
অভিনবত্বকে, অর্থাৎ উদ্ভাবনশীল পরিকল্পনাকে, যে নতুন আলোতে দেখা 

যাবে, যে বিভিন্ন প্রয়োগে খাটানো হবে, তার সাথেই তা জুড়ে থাকে । 

যখন নিউটন্ তার মাধ্যাকর্ষণ তত্বের কথা চিন্তা করছিলেন, তখন তার 

চিন্তার ্জনশীল দ্িকটিকে চিন্তনীয় বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে দেখ! ধায় নি। 

সে সব জিনিস স্থপরিচিতই ছিল; এবং তীর অনেকগুলোই অতি 
সাধারণ ধরনেরই ছিল,__যেমন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, ওজন, দূরত্ব, বস্তর পরিমাণ, 
সংখ্যার বর্গফল ইত্যাদি । এ সবজিনিসের মধ্যে কোনো মৌলিক ধারণা 
ছিল না। এ সব ছিল নিরূপিত তথ্য । কোনো অজানিত প্রসঙ্গে এই 
সব চেনা জিনিসের যে পপ্রয়োগ” করা হয়েছিল তার মধ্যেই ছিল তার 
মৌলিকতা। প্রতিটি লক্ষণীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রতিটি শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী 
রচনা, এবং প্রতিটি প্রশংসনীয় শিল্পকলা স্থজনের ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে। 
কেবল নির্বোধ লোকেরাই স্থজনশীল মৌলিকতাকে অতি-প্রাকৃতিক ও অতি-। 
কল্পিত বিষয়ের সহিত একীভূত করে; বাকী লোকে স্বীকার করে যে, 

মৌলিকতার পরিমাপ থাকে দৈনন্দিন জিনিসের সেই ধরনের প্রয়োগের মধ্যে 

যা আগে অন্তের মাথায় আসেনি। বস্ততঃ কাজটাই অভিনব, কিন্তু যে 
সব উপাদান দিয়ে কাজটা সংগঠিত, তা অভিনব নয় । 

এর থেকে যে শিক্ষাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আসে তা এই যে, বিচার- 

বিবেচনায় যে ধরনের অভিক্ষেপন আগে ধারণায় আসেনি তার সংশ্লিষ্ট 
প্যাবতীয়” চিস্তনই মৌলিক । যখন কোনো তিন বছরের শিশু কাঠের 

ব্লক দিয়ে কি কি করাযায় তা আবিষ্কার করে, অথবা যখন ফোনো ছয় 

বছরের শিশু পাচ পয়সার সাথে পাচ পয়সা রেখে কি করতে পার! যায় 

তা দেখে, তখনই সে একজন যথার্থ আবিষ্কারক, যদিও পৃথিবীর আর সব 
লোকের কাছেই এটা জানা কথা । এখানে অভিজ্ঞতার যে অবিমিশ্র উৎকর্ষ 

ঘটে তা আর এক দফা যোগ হওয়ার জন্য নয়, পরস্ত নতুন গুণ দিযে 

সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য । সমবেদী পর্যবেক্ষকদের কাছে ছোটো শিশুদের স্বতঃ- 

১৪ 
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প্রবৃত্ত কাজের যে মাধুর্য থাকে, তা হ'ল এই বুদ্ধিগত মৌলিকতার উপ- 
লব্ষির জন্য । শিশুরা নিজে নিজে যে আনন্দ উপভোগ করে, তা হ'ল 

এই বুদ্ধিগত গঠনমূলকতার আনন্দ, সৃজনশীলতার আনন্দ,__শবটিকে যেন 
ভ্রান্ত অর্থে না ধরা হয়। 

যে শিক্ষানীতি বার করতে আমি মুখ্যভাবে জড়িত তা এ নয় যে, 
যদ্দি স্কুলের বিভিন্ন ব্যবস্থা, আবিষ্কার অর্থে শিক্ষালাভের সহায়ক হয়, 

এবং অন্তেরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যা ওপর থেকে ঢালতে থাকে, তা জম! 
করার সহায়ক না! হয়, তা হলে শিক্ষকের! তাদের কাজকর্ম কম নিশ্পেষণকারী 

ও শ্রাস্তিকর বোধ করবেন; এমন কি এ কথাও নয় যে, সে ব্যবস্থা দিয়ে 

শিশু ও যুবকদের বুদ্ধিগত হুজনশীলতার ব্যক্তিগত আনন্দ দেওয়া সম্ভব 

হবে,_যদিও এ সব কথা বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ। আমি যা বলতে চাই তা এই 

যে, কোনো! চিন্তা, কোনো ধারণাই সম্ভবতঃ ধারণারপে একজনের কাছ 

থেকে আর একজনের মধ্যে চালান করা যায় না। যখন কোনে ধারণা 

কারও কাছে বলে দেওয়1 হয়, তখন তার কাছে তা হয়ে ঈ্রাড়ায় আর একটা 

ঘটনা,_ধারণা নয়। বলে দেওয়া ধারণাটি, প্রশ্নটি হৃদয়জম করতে এবং 

,কোনে সাদৃশ্ত ধারণা বিবেচনা করতে উদ্দীপিত করতে পারে; কিম্বা সেটি 
তার বুদ্ধিগত আগ্রহকে নিম্পেষিত করতে এবং চিন্তনে তার উদীয়মান 
প্রচেষ্টাকে দাবিয়ে দিতেও পারে । কিন্তু সে “সরাসরি” যেটি পায় সেটি 

কোনো ধারণা হতে পারে না। একটি সমস্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াই করেই, 
কেবল তার নিজের পথের সন্ধান ও আবিষ্কার করতে যেয়েই, সে চিস্তা করতে 

পারে। যখন পিতাম।ত| বা! শিক্ষক চিন্তনকে উদ্দীপিত করার শর্তাবলী যোগাড় 

করে দিয়েছেন, এবং কোনো যৌথ-অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীর 
ক্রিয়াকলাপের প্রতি সমবেদী মনোভাব গ্রহণ করেছেন, তখন শিক্ষাতে 

গ্ররোচিত করার স্বার্থে কোনো দ্বিতীয় পক্ষ যাঁকিছু করতে পারেন তার 
সরই করা হয়ে যায়। বাকী কাজ প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট লোকটির। সে 

যদি নিজের সমস্তা পুরণের পরিকল্পনা করতে না পারে (অবশ্ঠ পৃথক ভাবে 

নয়, শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে একযোগে ), এবং তার পথ বের 
করতে ন| পারে, তা হলে তার শিক্ষালাভ হবে না। এমন কিসে 

যদি শতকর। একশত ড়াগও বিশুদ্ধভাবে উত্তর দিতে পারে, তা হলেও 
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না। আমরা হাজার হাজার পূর্বপ্রস্তত ধারণা সরবরাহ করতে পারি, এবং 
তা করেও থাকি। কিন্তু আমরা এদ্দিকটা লক্ষ্য করতে তৎপর নই যে, যে 
লোকটি শিখছে, সে এমন কোনো ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে 
নিযুক্ত আছে কিনা যেখানে তার নিজের কর্মতত্পরতাই তার ধারণাবলী, 
অর্থাৎ অর্থের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও তার বিভিন্ন যোগন্ত্র, সঞ্চার করবে, 

সমর্থন করবে এবং দৃঢ়ভাবে বন্ধন করবে। তার অর্থ এ নয় যে, শিক্ষক দুরে 
দাড়িয়ে দেখতে থাকবেন । পুর্বপ্রস্তত বিষয়বস্ত যোগানোর এবং কি রকম 

বিশ্ুদ্ভাবে তার পুনরাবৃত্তি হয় তা শ্রবণ করার বিকল্প ব্যবস্থা কোনো নিশ্চল 

অবস্থা নয়, পরন্ত তা কোনে ক্রিয়াশীলতার মধ্যে অংশ গ্রহণ করা, তাতে 

ভাগ নেওয়া । এই রকম অংশীদারী কাজের মধ্যে শিক্ষকও একজন শিক্ষার্থী, 
এবং শিক্ষার্থীও তার অজ্ঞাতসারেই একজন শিক্ষক। মোটামুটিভাবে 
দু'দিকেই, শেখাবার ও শেখবার সচেতনতা যতো কম থাকে তাতেই 
ভালো । 

(9) আমর! দেখেছি যে, বিভিন্ন ধারণ! হল, তা! সে সরল অন্মানই হোক 

আর গুরুভার তত্বই হোক, সম্ভাব্য মীমাংসার পুর্বাহ্মিত জ্ঞান। ধারণা 
হ'ল কোনো ক্রিয়াশীলতা এবং তার যে পরিণাম এখনো ধর! পড়েনি, এই, 

দুইয়ের নিরবচ্ছিন্নতা বা যোগস্থত্রের পুর্বাহ্গমিত জ্ঞান। কাজেই ধারণার 

উপরে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চালিয়েই ধারণার পরীক্ষা করা হয়। ধারণাবলীর 
কাজ হল অধিকতর পর্যবেক্ষণ, অন্থুম্মরণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ দেখানো 

এবং তার ব্যবস্থা করা। ধারণা হল শিক্ষালাভের মধ্যবর্তা বিষয়, তার 
চূড়ান্ত বিষয় নয়। এর আগে আমাদের দেখানোর সুযোগ হয়েছে যে, সকল 

শিক্ষাসংস্কারকগণই চিরাচরিত শিক্ষার নিক্কি়তা সম্বন্ধে নিন্দায় পঞ্চমুখ । 

তার। বার থেকে ঢেলে শেখানো এবং তাকে স্পঞ্জের মতো শোষণ করা 

শিক্ষানীতি সন্বদ্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন; তারা কঠিন ও প্রতিরোধী 
পাষাণে যেমন ছিদ্র করে কিছু টোকানে| হয় তেমনি করে শিক্ষার্থীদের 

মধ্যে বিষয়-বস্ত ঢোকানোর প্রথাকে আক্রমণ করেছেন। কিন্ত কোনে! 

ধারণাকে কোনো অভিজ্ঞতালাভের সাথে একাত্ম করতে, এবং যাতে পরিবেশের 

সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ বিস্তৃত ও অধিকতর নিখুঁত হতে পারে সেইভাবে 

অভিজ্ঞতার রূপ দিতে যে পারিপার্বিক অবস্থার প্রয়োজন হয় তা আন! 
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খুব সহজ নয়। ক্রিয়াশীলতাকে, এমন কি, স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াশীলতাকেও 

অতি সহজে শুধু মানসিক কোনো-কিছু বলে ধরা হয়। এটি নাকি মাথার 
মধ্যে খাঁচাবন্দী থাকে, অথবা কেবল স্বরযন্ত্রের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। 

যদিও সকল সফল শিক্ষাপদ্ধতিই শিক্ষালন্ধ ধারণাকে কাজে লাগানোর 

প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, তথাপি এই প্রয়োগমূলক অনুশীলনকে 

কখনো কখনো পূর্বে যা শেখা হয়েছে তাকে “নিশ্চিত” করা, এবং তাকেই 
সচাঁরুরূপে প্রয়োগের জন্য অধিকতর ব্যবহারিক দক্ষতা লাভের কৌশলরূপে 
ব্যবহার কর! হয়। এতে খাঁটি ফললাভ হয় এবং তা অবজ্ঞার বস্ত নয়। কিন্ত 

অধ্যয়নস্থত্রে যা লাভ করছ হয়েছে, তাকে প্রয়োগ করার অভ্যাসের মধ্যে 

কোনো মুখ্য বৌদ্ধিক গুণ থাকা উচিত। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, কেবল 
চিন্তন হিসাবেই চিন্তন অসম্পূর্ণ । খুব ভালো হলেও, চিন্তার বিষয়বস্ত পরীক্ষা 
সাপেক্ষ ; এ বিষয়-বস্ত হল বিভিন্ন ইঙ্গিত ও আভাস বিশেষ । চিন্তার বিষয়- 
বস্ত, অভিজ্ঞতার বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে বোঝাপড়া করার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
পদ্ধতি | যে পর্যস্ত তাকে এই সব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হয় 
সে পর্যন্ত তার পুরো তাৎপর্য ও বান্তবতার অভাব দেখা যায়। কেবল 

প্রয়োগই তাকে পরীক্ষা! করে, এবং কেবল পরীক্ষাই তার পুরো অর্থ যোগায় 

ও তার বাস্তবতাবোধ আনে । চিন্তনের বিষয়-বস্তকে ব্যবহারে না খাটালে 

সেটি তার নিজের গড়া এক অদ্ভুত জগতে কোনো একটা পৃথক বস্তুর 
সামিল হয়ে পড়ে। যে সমস্ত দর্শন (যার সম্বন্ধে দশম অধ্যায়ের দ্বিতীয় 

ভাগে বল! হয়েছে) “মনকে” পৃথক করে নিয়ে জগতের বিরুদ্ধে দাড় 

করিয়েছে, সে সব দর্শনের মূলে এমন কোনো! এক শ্রেণীর অন্ুচিস্তনরত বা 

তাত্বিক লোক ছিলেন কি, ধারা তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বাধা-নিষেধ 

হেতু তাঁদের ধারণাবলীকে কাজে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করে দেখতে অক্ষম 
হয়েছিলেন? বিষয়টি সম্বন্ধে গুরুতরভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে। এর 

ফলেই হয়ত তাঁরা তাদের নিজেদের চিস্তার মধ্যেই ফিরে এসেছেন, যেন 
চিন্তা করাই চিস্তনের উদ্দেশ্ঠ । 

বাই হোক, এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, স্কুলে যা শিক্ষা 

করা হয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা অন্ভূত কৃত্রিমতা জড়ানো থাকে। 

এ কথা বলা চলে না যে, বেশীর ভাগ শিশ্ষার্থীই জ্ঞাতসারে বিষয়-বস্তকে 
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অবান্তব বলে মনে করে; কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, তাদের প্রাণবন্ত অভি- 

জ্ঞতার বিষয়-বস্ত যে ধরনের বাস্তবতা জ্ঞাপন করতে চায়, স্কুলের বিষয়-বন্তর 

মধ্যে তার মতো কিছু থাকে না। স্কুলের বিষয়-বস্ত থেকে তার! সে ধরনের 

বাস্তবতা আশ! না করতেই শেখে; তারা আবৃতি, পড়াশেখা ও পরীক্ষার 
উদ্দেস্টেই স্কুলের বিষয়-বস্তর বাস্তবতা ধরে নিতে অভ্যন্ত হয়। স্কুলের বিষয়- 

বস্ত ষে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অক্রিয় থাকবে তা তো একটা 

কমবেশী মামূলী কথা। এর থেকে ছু'রকমের কুফল আসে। সাধারণ 

অভিজ্ঞতা যতোটা সমৃদ্ধ হওয়া উচিত, ততোটা! হয় না; স্কুলের শিক্ষা এই 

অভিজ্ঞতাকে উর্বর করে না। এবং আধা-বোঝাঁ ও বদৃহজমী বিষয়-বস্তকে 
স্বীকৃতি দেওয়া এবং এতেই অভ্যস্ত হওয়ার ফলে যে মনোভাবের স্থষ্টি হয়, 
তা চিন্তা শক্তি ও কর্ণক্ষমতাকে দুর্বল করে। 

চিন্তনের ফলপ্রস্থ বিকাশ সাধনের উপযোগী সদর্থক ব্যবস্থার ইঙ্গিত করার 

জন্তই আমরা চিন্তন্র নিরর্থক দ্রিকট! নিয়ে বিশেষভাবে আলোচন। করেছি । 

যেখানে স্কুল বিভিন্ন শ্রমশালা, শিল্পশীলা, বাগ-বাগিচ দিয়ে সাজানো, যেখানে 

অভিনয়, আমোদ-প্রমোদ ও খেলাধূল! স্বচ্ছন্দভাবে চলে, সেখানে জীবনের 
বিভিন্ন পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করা এবং ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত € 

করার জন্য বিভিন্ন সংবাদ ও ধারণাকে আহরণ করা ও প্রয়োগ করার 

স্থযোগ-স্ৃবিধা থাকে । সেখানে ধারণাবলী নিঃসঙ্গ থাকে না, তারা এক একটা 

পৃথক দ্বীপ রচনা করে না। তার! জীবনের স্বাভাবিক গতিকে প্রাণচঞ্চল ও 

সমৃদ্ধ করে। বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদ তার নিজধর্ম দ্বারা এবং কর্ম নির্দেশিত 

করতে তার ন্তন্ত স্থান দ্বার প্রাণচঞ্চল হয়। 

দন্ুযোগ-স্থবিধা” রয়েছে কথাটা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বল! হয়। 

এর অপপ্রয়োগ করা ঠিক নয়। শারীরিক ও গঠনমূলক ক্রিয়া-কলাপ 

ভৌতিকরূপে, অর্থাৎ কেবল দৈহিক দক্ষতা অর্জন করার উপায় হিসাষে, 
নিয়োজিত কর! সম্ভবপর ; কিন্বা তাকে প্রাযম একতরফাভাবে “বৈষয়িক” অর্থাৎ 

অর্থাগমের উদ্দেশ্তটে খাটানো চলে । কিন্তু এ ধরনের ক্রিয়াকলাপের গুণ 

যে কেবল ভৌতিক বা পেশাদারী,__“কষ্টিমূলক” শিক্ষার সমর্থকদেয় পক্ষে 
এরূপ ধরে নেওয়ার বৌক সেই সব দর্শনেরই স্থষ্টি, যা মনকে অভিজ্ঞতার 

ধারা থেকে, কাজেই জিনিসের উপরে এবং জিনিসের সঙ্গে ক্রিয়া-বিজ্রিয়। 
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থেকে, আলাদ! করে রাখে । যখন “মানসিক” ব্যাপারটিকে কোনো! স্বয়ং- 

সম্পূর্ণ আলাদা রাজ্য বলে ধর! হয়, তখন দৈহিক ক্রিয়াশীলতা ও গতিবিধিরও 
অনুরূপ দশ! ঘটে । ভালো হলেও, ওসব জিনিসকে বড় জোর কেবল মনের 

বাহিক উপাঙ্গপেই ধরে নেওয়া হয়। ওর! দৈহিক প্রয়োজন মেটাবার 
ও বাহিক শোভনতা ও আরামের জন্য অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু ওর 

মনের কোনো অপরিহার্য স্থান অধিকার করে না। আর চিস্তাধার! সম্পূর্ণ 
করতেও ওরা কোনো অপরিহার্য ভূমিকা নেয় না। কাজেই কোনো উদার- 
শীতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থাৎ যে শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই 
ব্যবস্থাতে, ওদের কোনো স্থান নেই। যদ্দি এ শিক্ষার মধ্যে ওরা একান্তই 
এসে পড়ে, তা হলে তার কারণ হল বৈষয়িক প্রয়োজনের প্রতি সাধারণ 

লোকের অন্থমোদন। ওরা সমাজের শিরোমণিদের শিক্ষাক্ষেত্রে আক্রমণ 

চালাবেঃ__-এ কথা মুখে আনারও অযোগ্য | মনের স্বাতন্ত্মূলক ধারণ থেকে 

অনিবার্ধদপে এই সিদ্ধান্তই আসে, কিন্তু মন প্রকৃত পক্ষে কি, আমরা যখন 
তা উপলব্ধি করি, অর্থাৎ আমরা যখন দেখি যে “মন” হল অভিজ্ঞতার 
বিকাশলাভের ক্ষেত্রে কোনো! উদ্দেশ্ঠমূলক ও নির্দেশকারী অনন্য উপাদান, 

" তখন এই যুক্তি অস্থসারেই এ সিদ্ধান্ত লোপ পায়। 
যদিও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই এমন ভাবে সুসজ্জিত করা বাঞ্ছনীয় যে, 

তাতে করে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিস্থিতির সাদৃশ্ঠমূলক 
সক্রিয় অন্ুধাবনের ভিতর দিয়ে সংবাদ ও ধারণাকে আহরণ করবার ও তা 

পরীক্ষা করাবার স্থযোগ পাবে, তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সকল শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে সঙ্ভজিত করতে বন্দিন লাগবে । কিন্তু এই অবস্থায় 
শিক্ষকের হাত গুটিয়ে থাক এবং যে পদ্ধতি স্কুলের জ্ঞানকে আলাদা করে 
রাখে, তাতেই লেগে থাকার অজুহাত হতে পারে না। প্রতিটি বিষয়ের 
প্রতিটি বিজ্ঞপ্তিই পাঠ্য-বস্তর সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপক ও অধিকতর 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটা আড়াআড়ি সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ আনে। 

শ্রেণী কক্ষের শিক্ষা তিন অবস্থায় পড়ে । সর্বাধিক অবাঞ্থনীয়, প্রতিটি “পড়াকে" 
্বতন্ত্রও সম্পূর্ণ বলে ধরে নেয়া। এই অবস্থা শিক্ষার্থীর উপরে কোনো একটা 
বিষয়ের বিভিন্ন পাঠ্যাংশের মধ্যে, বা বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে, সংযোগ- 
অুতআ্ আবিষ্কারের দায়িত্ব অর্পণ করে না। শিক্ষার্থী যাতে তার উপস্থিত 
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পাঠকে হৃদয়ঙগম করতে তার আগেকার পাঠকে তুসন্বদ্ধবপে কাজে লাগাতে 
পারে, এবং বর্তমান পাঠ যাতে পূর্বাজিত বিষয়টিকে আরও প্রাঞ্জল করতে 
পারে, বিজ্ঞতর শিক্ষকেরা সে দিকে লক্ষ্য রাখেন। এতে সফল পাওয়া 

যায়। কিন্তু স্কুলের বিষয়-বস্ত এ ক্ষেত্রেও ব্বতন্ত্রথাকে। কেবল দৈবযোগ 

ছাঁড়া, বিদ্যালয়-বহি্তি অভিজ্ঞতাকে অমাজিত ও অপেক্ষাকৃত বিচার- 

শূন্য অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। সে অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষণীয় 
বিষয়ের অধিকতর বিশ্তদ্ধ ও ব্যাপক বিষয়-বস্তর পরিমাজিত ও সম্প্রসারণশীল 

প্রভাবের আওতায় আনা হয় না। আবার, এই শিক্ষাকে দৈনন্দিন জীবনের 
বাস্তবতার সহিত সংমিশ্রিত করে নিয়ে,» একে বাস্তবতার রূপ দিয়ে 

প্রেরণামূলক ও সারগর্ভ করা হয় না। সর্বোত্তম শিক্ষাপ্রণালী এই আস্তঃ- 
সংযোগ ঘটানোর বাঞ্ছনীয়তার হিসাব রাখে । এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে 

দু'দিকের সংযোগস্থল ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে আবিষ্কার করবার একট! 

অভ্যাসগত মনোভাব গঠনে প্রবৃত্ত করে । 

সারাংশ 

শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি সেই পরিমাণেই এক্যবদ্ধ হয়, যে পরিমাণে 
ত| চিন্তনের সদভ্যাস গঠনে কেন্দ্রীভূত হয়। যদিও এ কথা নিতুলি গজ 

চিন্তার একটা পদ্ধতি আছে, তবুও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, চিন্তনই হ'ল 
শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা লাভের পদ্ধতি । অতএব পদ্ধতির সারাংশ চিস্তনের 
সারাংশের সঙ্গে একাত্ম । এই সারাংশ হল,_ প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতা! লাভের 
জন্য শিক্ষার্থীকে একটা খাঁটি পরিবেশ পেতে হবে, তার এমন কোনো 

নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াশীলতা থাকতে হবে, যার মধ্যে কাজের নিজ গুণেই তার 

স্বার্বোধ থাকবে; দ্বিতীয়তঃ, এই পরিস্থিতির মধ্যেই চিস্তনের উদ্দীপকরূপে 

একটা প্রকৃত সমন্তা বিকাশ লাভ করবে ; তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থার হাতে তথ্য 

থাকবে এবং তা! নিয়ে কাজ করার জন্য সে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ করবে; 
চতুর্থত:, তার মাথায় আহ্মানিক মীমাংসা আসবে এবং “তার সুশৃঙ্খল 
বিকাশের জন্ত সে দায়ী থাকবে; পঞ্চমত:, প্রয়োগের মাধ্যমে ধারণা পরীক্ষা 
করা, তার অর্থ পরিফ্ার করা, এবং নিজেই যাতে তার বৈধতা আবিষ্কার 
করতে পারে তার জন্য তার সুযোগ-সুবিধাও থাকবে । 



ত্রয়োদশ অধ্যায় 
পদ্ধতির স্বরূপ 

১। বিষয়-বন্তু ও পদ্ধতির একত্ব 

শিক্ষ1 প্রসঙ্গে ত্রিমৃত্তি হল বিষয়-বস্ত, পদ্ধতি ও পরিচালন ব৷ প্রশাসন । 
সাম্প্রতিক কয়েকটি অধ্যায়ে আমর! প্রথম ছুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। 

যে বর্ণনা প্রসঙ্গে এই দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তার থেকে এদের 

জট ছাড়িয়ে, এখন এদের ম্বূপ বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার। 

যেহেতু পদ্ধতি বিষয়টিই এর আগের অধ্যায়ের বিচার-বিবেচনার সবচেয়ে 
কাছাকাছি, সেহেতু সেটি নিয়েই আমরা আরম্ভ করব; কিন্তু তা করার 

আগে আমাদের তত্বের একটি সংশ্লেষের দ্রিকে প্রত্যক্ষভাবে মনোযোগ 

আকর্ষণ করা যেতে পারে । এটি হল বিধয়-বস্ত ও পদ্ধতির পারম্পরিক 
সম্বন্ধ । যে তত্বকে দার্শনিক ভাষায় দ্বৈতবাদ বলে, সেই মন এবং পদীর্থ- 
মান্য সপ্ঘলিত জগৎ যে ছুটি পুথক ও স্বতন্ত্র রাজ্য এই ধারণ! এই সিদ্ধান্তে 

এসে পৌছায় যে, শিক্ষার পদ্ধতি ও বিষয়-বন্ত আলাদা আলাদ| জিনিস । 
এ অবস্থায় বিষয়-বস্ত, প্রকৃতি-ও-মানুষ সম্বলিত জগতের ঘটন৷ ও মূল 

নিয়মাবলীর কোনো পুর্বপ্রস্তত ও স্ত্মন্বদ্ধ শ্রেণীবদ্ধতায় পরিণত হয়। আর 
পদ্ধতির কাজের এলাক1 থাকে সেই সব পন্থার বিচার-বিবেচনার মধ্যে, 

যে পন্থায় এই পূর্ববর্তী বিষয়-বস্তকে সর্বোত্বমরূপে মনের সামনে উপস্থাপিত 
কর! যায়, এবং তা দিয়ে মনের উপর ছাপ দেওয়া যায়, কিম্বা সেই সব 

পশ্থার বিচার-বিবেচনা, যাতে করে মনকে বার থেকে বিষয়-বস্তর উপর 
খাটানো যায়, এবং এই করে তাকে আয়তে আনা ও অধিকারে রাখা 

সহজ কর! যায়। মনকে যদি ম্বমূভ্তর বলে ধরা যায়, ত। হলে অস্ততঃ 

তত্বের দিকে দিয়ে, নিজধরী মনের 'কোনো বিজ্ঞান থেকে শিক্ষালাভ 

পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ তত্ব আহরণ করা চলে। যে বিষয়-স্ত্রতে 
পন্ধতি খাটাতে হবে তার সম্বন্ধে কোনো! জ্ঞান না থাকলেও তা৷ করা চলে। 
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যেহেতু ধার! বিষয়-বস্তর বিবিধ শাখাতে বান্তবিকই বিজ্ঞ, ত্বারা এ পদ্ধতি 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সেই হেতু চলিত অবস্থা এই বক্রোক্তির অবকাশ 
আনে যে, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, মনের তথাকথিত পদ্ধতি-বিজ্ঞান হিসাবে, 

শিক্ষণ-বিজ্ঞানের কোনে। মূল্য নেই,_ত| কেবল হাতের বিষয়-বস্তর সঙ্গে 
শিক্ষকের গভীর ও নিতূ্ল পরিচিতির অপরিহীর্ধতা লুকিয়ে রাখার একট। 

আবরণ মাত্র । 

কিন্তু যে হেতু চিন্তন হল কোনো সমাপ্য ফলের দিকে বিষয়-বস্তর 
নির্দেশিত গতি, এবং মন হল এই ক্রিয়াধারারই স্থবিবেচিত ও অভিপ্রেত 

পর্যায়, সেই হেতু ওরকম কোনো খণ্ডিত ধারণ মূলতঃ মিথ্যা । বিজ্ঞানের 

বিষয়-বস্ত যে সংগঠিত, তাই এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, তার উপরে বুদ্ধি- 
বৃত্তি খাটানো হয়েছে, অর্থাৎ বিজ্ঞানকে পদ্ধতি-মাফিক করা হয়েছে। 

বিবিধ প্রাণীর সাথে সাধারণ পরিচিতি-জাত বিবিধ স্ুল ও বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলির 

সযত্ব পরীক্ষণ, সুচিন্তিত অন্ুপূরণ ও বিন্যাস ছ্বারা পর্যবেক্ষণ, ম্মরণ ও 
জিজ্ঞাসার সহায়করূপে যে সমস্ত যোগন্ত্র বের করা হয়েছে, স্থসন্বদ্ধ জ্ঞানের 

শাখা হিসাবে প্রাণী-বিদ্ভা তারই প্রতিরপ। এই সকল তথ্য শিক্ষার 
কোনো প্রারস্ভিক ত্তর যোগানোর' পরিবর্তে, শিক্ষার একটি সম্পাদিত স্তর 
চিহ্নিত করে। পদ্ধতি হল, বিষয়-বস্তর সেই প্রকারের বিন্যাস, যা প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্ধকরী। কোনো কালেই পদ্ধতি বিষয়-বস্তর বাইরে 
থাকে না। 

খিনি বিষয়-বস্ত. ছুরস্ত করছেন তার দৃষ্টিকোণ থেকে পদ্ধতি কিরূপ? 

এখানেও তা বাইরের কিছু নয়, তা কেবল উপাদানের কার্ধকরী ব্যবস্থা । 

কর্মকুশলত। অর্থে সেই প্রকার ব্যবস্থা বোঝায়, যা! উপাদানকে কাজে লাগায় 

(কোনো উদ্দেশে খাটায় ), এবং তাতে ন্যনতম সময় ও শক্তি খরচ করে। 
আমরা কাজ করার কোনো “পন্থার” পার্থকা দেখতে পারি, এবং সেটির 
আলোচনাও করতে পারি; কিন্তু উপাদান দুরন্ত করার পস্থারূপেই সেটি 
বর্তমান। পদ্ধতি বিষয়-বস্তর বিরোধী নয়। পদ্ধতি হল, বাঞ্ছিত ফলের 
দিকে বিষয়-বস্তর কার্ধকর পরিচালনা । পদ্ধতি খামখেয়ালী ও "৫৮৬ 
কাজের বিরোধী; অবিবেচিত অর্থে অপ-প্রয়োগমূলকতাই সৃচিত হয়। 

যখন বনি যে, পদ্ধতির অর্থ হ'ল উদ্দেশ্তের দিকে বিষয়-বস্তর নির্দেশিত 
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গতি, তখন কথাটা একটা বিধিবদ্ধ উক্তি হয়ে ওঠে। একটি দৃষ্টাস্ত এর 
আধেয় যোগাতে পারে। প্রত্যেক কলাবিদেরই তার কাজ করার একটা 

পদ্ধতি, একটা কৌশল আছে । যেমন পিয়ানো বাজানে! ৮ এটা এলোমেলো 
ভাবে ঘাটের উপর ঠোকামারা নয়। এ হল স্ুশৃঙ্খলভাবে ঘাটগুলোর 

সত্যবহার করা; এবং এই স্থশৃঙ্খল গতি এমন কিছু নয়, যা পিয়ানো নিয়ে 
কাজ করার আগে থেকেই শিল্পীর হাতের বা মাথার মধ্যে পুর্বপ্রস্তত অবস্থায় 

থাকে। যে বাঞ্চিত ফললাভের জন্য পিয়ানো হাত ও মাথাকে নিয়োজিত 

করে, সেই কর্মপরম্পরার বিন্তাসের মধ্যেই শৃঙ্খলা দেখা যায়। শৃঙ্খল হল, 
বাছযন্ত্র হিসাবে পিয়ানোর প্উদ্দেশ্ত সাধনে পিয়ানোর কাজকে স্থনির্দেশিত 

করা। “শিক্ষা-বিজ্ঞান” সংক্রান্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এই কথাই খাটে । একমাত্র 

পার্থক্য এই যে, পিয়ানো এমন একটা! যন্ত্রকৌশল যা একটি মাত্র উদ্দেশ্ঠের 

জন্যই পূর্বে তৈরী হয়। কিন্তু লেখা পড়ার উপাদান অসংখ্য প্রকারের কাজে 
লাগানোর যোগ্য । যদি আমরা, একটা পিয়ানো যতো অসংখ্য রকমের 

সুর স্থ্টি করতে পারে, সে কথা এবং বিভিন্ন স্থরেলা ফল পাবার জন্য কৌশলের 
যতো রকম বিচিত্রতার দরকার হয়, তার কথ! বিবেচনা করি, তাহলে কিন্ত, 

এমন কি, সে ক্ষেত্রেও উক্ত দৃষ্টান্ত খাটতে পারে। যেকোনো ক্ষেত্রেই হোক, 
পদ্ধতি হল কোনো উদ্দেশ্তের জন্য কোনো উপাদানকে কার্ধকরীভাবে 

নিয়োজিত কর! । 

অভিজ্ঞতার ধারণায় ফিরে গিয়ে এই সব বিচার-বিবেচনাকে একটা 

সাধারণ রূপ দেওয়া যেতে পারে । কোনো কিছু চেষ্টা করার এবং তার 
পরিণামে কোনো কিছু ভোগ করার মধ্যে যে যোগস্ত্র থাকে, তার উপলব্ধি 

হিসাবে অভিজ্ঞতা হল একটা ক্রিয়া-প্রণালী বিশেষ। এই ক্রিয়া-প্রণালী 

যে ধারা নেয় তার নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা থেকে পৃথকভাবে, বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতির 

মধ্যে কোনে প্রভেদ নেই। কেবল একটি ক্রিয়াশলতার মধ্যেই ব্যক্তি 

য। করে এবং তার পরিবেশ যা! করে তার ছুটোই থাকে । যে পিয়ানো বাদকের 

যস্ত্রটির উপরে সম্পূর্ণ দখল আছে, তার পক্ষে পিয়ানোর অবদান ও তার 
নিজের অবদানের মধ্যে পার্থক্য করার কোনে! অবকাশ নেই। যে কোনো 

রকমের স্থগঠিত ও স্থগম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই-_যেমন, স্কেটিং, বাক্যালাপ, 
সঙ্গীত শ্রবণ, ভূদৃস্ত উপভোগ ইত্যাদিতে, ব্যক্তির পদ্ধতি ও বিষয়-বন্তর 
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পদ্ধতির মধ্যে বিচ্ছেদের কোনে। সচেতনতা থাকে না। একাস্তিক খেল। 

ও কাজের ক্ষেত্রেও এই জিনিসই ঘটে । 

যখন কোনে অভিজ্ঞতা লাভ করার পরিবর্তে আমরা কোনো অভিজ্ঞতা 

নিয়ে অন্ুচিন্তন করি, তখন আমর। অনিবাধরূপে আমাদের নিজেদের মনো- 

ভাব, এবং যে সব জিনিসের উপরে আমর! এ মনোভাব পোষণ করি, এ 

দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করি। যখন কেউ খাচ্ছেন, তখন তিনি কোনো খাদ্ধ 

খাচ্ছেন; তখন তিনি তার কাজটাকে খাওয়া “আর” খাগ্ভের মধ্যে ভাগ 

করেন না। কিন্ত তিনি যদি এই কাজটারই কোনে বৈজ্ঞানিক অন্গসন্ধান 

করেন, তা হলে তার প্রথম কাজই হবে এক্ধপ পার্থক্য করা । একদিকে 

তিনি পুষ্টিকর পদার্থের গুণাবলী পরীক্ষা করবেন, এবং অন্যদিকে সতার 

আত্মনাৎ করা, ও হজম করার ক্রিয়া পরীক্ষা করবেন। অভিজ্ঞতার উপর 

এ রকমের অহ্ুচিস্তন, আমরা “যা নিয়ে” অভিজ্ঞ হই ( অভিজ্ঞাত বিষয়) 

এবং “যে ভাবে” অভিজ্ঞ হই, তার মধে; পার্থক্য স্থট্টি করে। যখন আমরা 

এই পার্থক্যের নামকরণ করি, তখন তার জন্তে বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতি এই শব্ধ 

দুটি ব্যবহার করি। এক দ্বিকে থাকে জিনিসটি অর্থাৎ যেটিকে দেখি, শুনি, 

পছন্দ করি, ত্বণ| করি, কল্পন! করি; অন্যদিকে থাকে কাজটি, যেমন ন্ষ্ে 

শোনা, পছন্দ করা, ঘ্বণা করা, কল্পনা কর ইত্যার্দি। 

এ পার্থক্য এতো শ্বাভাবিক, এবং কোনে! কোনে ক্ষেত্রে এতো গুরুত্ব 

পুর্ণ যে, আমরা৷ একে চিন্তনের পার্থক্য বলে ন৷ ধরে, অস্তিত্বের একটা পার্থক্য 

বলে ধরে নিতে আত্যন্তিক প্রবণতা! দেখাই । এর পরে, আমরা কোনে! 

আত্ম, এবং পরিবেশ বা জগতের মধ্যে বিভাজন করি। পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তর 

ঘ্বিত্বের মূলে রয়েছে এই বিভাজন। অর্থাৎ, আমরা ধরে নিই যে, জানা, 
অন্থভব করা, ইচ্ছা করা ইত্যাদি বিষয় কোনে নিঃসঙ্গ আত্ম বা “মনের” 

অধিকারে থাকে, এবং তখন একে কোনো স্বতন্ত্র বিষয়-বস্তর উপরে খাটানে। 

যায়। আমরা ধরে নিই যে, যে সব জিনিস বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আত্মসত্বার 

বা মনের অধিকারে থাকে, বিষয়-বস্তর সক্রিয় শক্তির বিচিত্র ধরন থেকে 

স্বতন্ত্রভাবেই তাদের ক্রিয়া-প্রণালীর নিজ নিজ বিধি-নিয়ম আছে। মনে, 

করা হয় যে, এই সব বিধি-নিষ্বমই পদ্ধতি যোগায়। আমরা যদি ধরে নিই 

যে লোকে খান্ভ ছাড়াই খেতে পারে, কিন্বা, খাগ্ঠবস্তর সাথে কাজে 
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নিযুক্ত থাকার “কারণে” চোয়াল, গলার মাংসপেশী, পাকস্থলীর হজম ক্রিয়া 
সংক্রান্ত গড়ন ও গতি ইত্যাদির কোনো নিজ সত্ভা নেই, তাহলে সে রকম 
উদ্ধিও অর্থশূন্ত হবে। যে পৃথিবীর মধ্যে থাগ্বস্ত রয়েছে, কোনো জীবিত 
সত্তার অঙ্গাবয়ব যেমন সেই পৃথিবীর এক নিরবচ্ছিন্ন অংশ, ঠিক সেইরূপই 

দৃষ্টি, শ্রুতি, পছন্দ, কল্পনা ইত্যাদির সামর্থ পৃথিবীর বিষয়-বস্তর সাথে 
অপরিহার্ষরূপে যুক্ত । এরা বস্তর উপরে ফল ফলাবার স্বতন্ত্র ক্রিয়া না হয়ে, 
পরিবেশ যে পথে অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে কাজ করে, 

তারই *মধিকতর বাস্তব রূপ। অল্প কথায়, অভিজ্ঞতা,__মন ও পৃথিবীর, 
কর্তা ও কর্মের, পদ্ধতি ও বিধয়*বস্তর, কোনো সংমিশ্রণ নয়। পরন্ত তা কেবল 
কোনো বহুবিচিত্র (আক্ষরিক অর্থে অগণিত ) শক্তিপুঞ্জের একমাত্র বিরামহীন 
পারস্পরিক ক্রিয়া । 

অভিজ্ঞতার গতিশীল একত্ব যে ধারায় বা যে দিকে চলে, তা “নিয়ন্ত্রিত” 

করার উদ্দেশ্টে আমরা “তা কেন?” এবং “তা কি ?--এই ছুইয়ের মধ্যে 
প্রভেদ করি। যদিও যথার্থ হাঁটা, খাওয়া, বা শেখ! ছাড়িয়ে, হাটবার, খাবার 
বা দেখবার “পথ” নেই, তবুও কোনো বিশেষ ক্রিয়ার মধ্যে এমন কয়েকটি 
উ্াদান থাকে, যা এ. ক্রিয়াকে অধিকতর সফলতার সহিত নিয়ন্ত্রণ করার 
চাবিকাঠি দেয়। এই সব উপাদানের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ 
দিলে তাদের উপলব্ধি আরও স্পষ্ট হয় ( অন্যান্ত উপাদান সাময়িক ভাবে 

পিছনে পড়ে যায় এবং দৃষ্টির বাইরে চলে যায়)। অভিজ্ঞতা “কি 
প্রকারে” অগ্রসর হয়, তার কোনো ধারণা পেলে, অভিজ্ঞতা যাতে অধিকতর 

কলৃতকার্ধতার সহিত চলতে পারে সে জন্য কোন্ কোন্ উপাদান সংগ্রহ করতে 
হবে, বা! বদলাতে হবে সে সম্বন্ধে আমরা নির্দেশ পাই । এতে এই কথাটাকেই 
বিশদ করে বলা হয় যে, একজন লোক যদি এমন কতকগুলো উদ্ভিদের 

ক্রমবৃদ্ধি যত্ব সহকারে লক্ষ্য করতে থাকেন, যার মধ্যে কতকগুলো! ভালো 
বাড়ছে, আর বাকীগুলো তেমন বাড়ছে না, তাহলে, যে সব বিশেষ পারি- 

পার্ধিক অবস্থার উপরে উত্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর করে, তিনি ত। বের করতে 

পারেন। এই শর্তাবলী কোনে সুশৃঙ্খল ক্রমপর্ধায় অস্থায়ী বর্ণনা করলে 

উত্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির কোনো পদ্ধতি বা উপায় বা ধরন পাওয়া যায়। উদ্ভিদের 
ত্রমবিকাশ এবং অভিজ্ঞতার সম্বদ্ধ বিকাশের মুধ্যে কোনো! পার্থক্য নেই। উভয় 
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ক্ষেত্রেই ঠিক্ ঠিক যে উপাদান সর্বোত্তম প্রগতির পক্ষে অঙ্থকৃল, তা ধরা 
সহজ নয়। পরস্ত সফলতা ও বিফলতার ক্ষেত্রের বিচার-বিশ্লেষণ, এবং সুক্ষ 

ও ব্যাপক তুলনাই কারণগুলোর আবিষ্কৃতিকে সহজ করে। যখন আমরা 
এই কারণগুলোকে সুশৃঙ্খল ভাবে সাজাই, তখন আমরা কার্ধক্রমের একটা 

পদ্ধতি বা কৌশল পাই। 
পদ্ধতিকে বিষয়-বস্ত থেকে আলাদা করে নেওয়ায় শিক্ষায় যে সব দোষ 

আমে, তার কয়েকটি বিবেচনা করে দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। | 
(১) প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতার মূর্ত পরিস্থিতি অবহেলিত হয় (এ বিষয়ে আমরা 

পূর্বেই বলেছি )। মূর্ত ঘটনাবলীর বিচার-কিশ্লেষণ ছাড়া, কোনো পদ্ধতির 
আবিষ্কার হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে, তার পর্যবেক্ষণ থেকেই পদ্ধতি 
আহত হয়, এবং এর পরের বারে যাতে তা আরও ভালো! করে ঘটে, সেই 

উদ্দেস্টে তা করা হয়। কিন্তু যা থেকে শিক্ষাবিদগণ পদ্ধতি বা সর্বোত্তম বিকাশের 

ক্রম সম্বন্ধে কোনে! ধারণ। পেতে পারেন, শিক্ষা ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে, শিশু ও 

যুবকদের পক্ষে সে রকমের প্রত্যক্ষ ও স্বাভাবিক অভিজ্ঞতালাভের পর্ধাঞ্ধ 

স্থযোগ সুবিধা খুব কমই থাকে । এখানে অভিজ্ঞতা এমন এক রকমের 
বাধ্যতামূলক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আসে যে, তা অভিজ্ঞতা সফল হওয়ার 

স্বাভাবিক ধারার উপরে কোনো আলোকপাত করে না। এ অবস্থায় শিক্ষক 

দের কাছে কর্তৃতপূর্ণভাবে “পদ্ধতি” পেশ করতে হয়, অথচ শিক্ষকদের 

নিজেদের বুদ্ধিগত পর্ধবেক্ষণের সহজ প্রকাশকেই পদ্ধতি বলে ধর! উচিত | 
এ অবস্থায় বিভিন্ন পদ্ধতির একটা যান্ত্রিক একরূপতা৷ থাকে, যা নাকি সকল 
মনের ক্ষেত্রেই এক রকম হবে। যে ক্ষেত্রে নমনীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে 
এমন কোনো পরিবেশ যোগিয়ে চালু কর! হয় যে, সে পরিবেশ কাজের ও 

খেলাধূলার মধ্যে সাক্ষাৎ ব্যাপূতি আনতে সমর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে নিরূপিত 

পদ্ধতিগুলি ব্যক্তি অনুযায়ী বদলাবে । কারণ এ কথা নিশ্চিত যে, কোনো 
কিছু করতে যাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু বৈশিষ্টযপুর্ণ 
ধরন থাকে। 

(২) দ্বিতীয়তঃ, শৃঙ্খলা ও স্থার্থবোধ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণার কথা 

পূর্বেই বলা হয়েছে তার জন্য দায়ী বিষয়-স্ত থেকে পদ্ধতির আলাদা 
ধারণাই । যখন বিষয়-বস্তর কার্যকারী ব্যবস্থাকে বিষয়-বস্ত থেকে বিভিন্ন ও 
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পুর্প্রস্তত কোনো কিছু বলে ধরে নেওয়া হয়, তখন এদের মধ্যে যে সম্পর্কটা 
থাকে না বলে ধরে নেওয়া হল, তাকে স্থাপন করার জন্য কেবল তিনটি 

সম্ভাব্য উপায় থাকে । এর একটি হল, উত্তেজনা, স্থখের আবেগ ও 

রসনা তৃপ্থির সছ্াবহার। আর একটি হল, মন ন! দেওয়ার পরিণামকে 
ছুঃখদায়ক করা । আমরা অনিষ্টের আতঙ্ক ত্যট্টি করে অসংলগ্ন বিষয়-বস্তুর 

প্রতি সংশ্লিষ্ট মনোবৃত্তির উদ্রেক করতে পারি। অথবা কোনো কারণ 

না দেখিয়ে লোকটিকে সরাসরি চেষ্টা নিয়োজিত করার জন্য পীড়াপীড়ি 

করতে পারি। আমরা “সঙ্কল্পের” অব্যবহিত চাপের উপর আস্থা রাখতে 

পারি। কার্যত: শেষোক্ত «পদ্ধতিটি কেবল তখনই কার্ধকারী হয় যখন 

অশান্তিজনক ফলাফলের ভয় দেখিয়ে সেটিতে প্ররোচিত কর! হয়। 

(৩) তৃতীয়তঃ, শিক্ষা! করা কাজটাকে তার নিজ গুণেই কোনো একটা 
প্রত্যক্ষ ও সচেতন উদ্দেশ্ঠ বানানে! হয়। স্বাভাবিক অবস্থায়, বিদ্যালাভ কোনে 

বিষয়-বস্তর সাথে নিযুক্ত থাকারই ফল ও পুরস্কার । শিশু জ্ঞাতসারে হাটা 
বা কথা বল! শুরু করে না, শুরু করে অন্যান্তের সঙ্গে কথোপকথন ও 

অধিকতর আদান-প্রদানের আবেগ প্রদর্শন করা থেকে । সে তার প্রত্যক্ষ 

ক্রিয়াকলাপের ফলে শিক্ষালাভ করে । কোনো শিশুকে শেখানোর সুন্দরতর 

তি, যেমন পড়তে শেখানো, একই পথ অনুসরণ করে। যার! শেখান, 

তারা শিশুর যে কিছু শিখতে হবে, এই ভেবে সেটির প্রতি শিশুর মনোযোগ 
নিবিষ্ট করেন না, এবং এই ভাবে তার মনোভাব আত্মসচেতন ও বাধ্যতা- 
মূলক করান না। তারা তার ক্রিয়াকলাপকে কাজে নিযুক্ত করেন, এবং 
কাজে নিযুক্ত থাকার ফলেই শিশু শেখে । সংখ্যা বা অন্য কিছু নিয়ে কাজ 
করার অধিকতর ফলপ্রস্থ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এই কথাই সত্য। কিন্তু যখন 

আবেগ ও অভ্যাসকে তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফলের দিকে এগিয়ে দেবার জন্য 

বিষয়-বস্ত ব্যবহৃত হয় না, তখন তা কেবল শিখতে হবে, এমন একটা 

কিছু হয়ে ফাড়ায়। তার উপরে শিশ্ষার্থীরও এই মনোভাব থাকে ষে, 

তাকে তা শিখতে হবে। সতর্ক ও নিবিড় সাড়া যোগাবার পক্ষে এর 

থেকে বেশী প্রতিকূল কোনো অবস্থা কল্পনাও করা যায় না । যুদ্ধ অপেক্ষা 
বিদ্যালাভে সম্মুখ আক্রমণ অধিকতর অপচয়কর। তার অর্থ এ নয় যে, 

শিক্ষার্থীদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের তুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠে নিযুক্ত করতে হবে। 
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তার অর্থ এই যে, বাস্তব কারণে এবং বাস্তব উদ্দেশ্ঠেই তাদের নিযুক্ত 
করতে হবে, কেবল কিছু শিখতে হবে বলে নয়। কোনে! অভিজ্ঞতা "পূরণের 

ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তর কি স্থান তা যখন শিক্ষার্থী উপলব্ধি করে, তখনই এ 

উদ্দেশ্ট সাধিত হয়। 

(8) চতুর্থতঃ, মন ও বিষয়বস্তর বিচ্ছেদ সম্বলিত ধারণার প্রভাবে পদ্ধতি 
কোনো একট! কাটা-ছেড়া রুটিনে পরিণত হবার উপক্রম হয়, __অন্গুসরণ করে 

কোনো একটা যাস্ত্রিকরূপে ব্যবস্থিত কার্যক্রমের । কেউ বলতে পারেন না৷ 

যে, কতো স্কুল কক্ষে তথাকথিত পদ্ধতির অনুমোদন অনুসারে, গণিত ও 

ব্যাকরণ আবৃত্তি করার সময়ে ছেলেমেয়েদের মকতগুলো পূর্বপ্রস্তত মৌথিক 
সন্কেতের মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। আলোচ্য প্রসঙ্গকে সরাসরি 

আক্রমণ করতে উৎসাহিত করার পরিবর্তে, ধরে নেওয়া হয় যে, সঠিক 

পদ্ধতি একটাই আছে এবং সেটারই অন্থুসরণ করতে হবে। সাদাসিধে 

লোকের মতো! এটাও ধরে নেওয়া হয় যে, যদি শিক্ষার্থীরা তাদের বর্ণন! 
ও ব্যাখ্যা কোনো নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের ধাচে করে, তা হলে কালক্রমে তাদের 

মানসিক অভ্যাসও অন্থরূপ হবে | যে ভাবে পড়াতে হবে, সে সম্বন্ধে শিক্ষকদের 

কাছে ব্যবস্থাপত্র ও নকৃশা বিলি করার সাথে শিক্ষণ-তত্ব একাত্ম, -এই বিশ্বাস 

শিক্ষণ-তত্বের যতো! অখ্যাতি এনেছে, আর কিছুতে ততো অখ্যাতি আনেনি । 

নমনীয়তা ও উদ্যোগ সহকারে পর্যালোচনা কর! সেই জাতীয় কোনো 
ধারণারই বৈশিষ্ট্য, যে ধারণ! অনুযায়ী পদ্ধতি কোনো সমাপ্য বিকাশের 

জনা বিষয়-বস্তবর স্থব্যবস্থা করার একটা উপায় হয়ে ওঠে । যা মনকে উদ্দেশ্ঠ- 
প্রণোদিত কর্মতৎ্পরতা৷ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, যান্ত্রিক অনমনীয় কঠোরতা 

সেই জাতীয় কোনে! তত্বেরেই অপরিহার্য অন্ুসিদ্ধান্ত। 

২। পদ্ধতির সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত রূপ 

সংক্ষেপে বলা যায় যে, শিক্ষণ-পদ্ধতি কোনে! কলাবিদ্যার পদ্ধতি, উদ্দেশ্য 

দ্বার! বুদ্ধিগম্যরূপে নির্দেশিত কর্ম। কিন্তু কোনে! চারুকলার বৃত্তিও কেবল 

প্রস্ততিহীন অনুপ্রেরণার বিষয় নয়। অতীতে যারা বিশেষ কৃতি হয়েছেন 

তাদের ক্রিম্নাপ্রণালী ও তার ফলাফল পর্যালোচনা করা অপরিহার্য । 
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সর্ককালেই কোনো এঁতিহা বা কোনো কলাগীঠ বিদ্যমান থাকে । এটি প্রথযে 
নতুন ছাত্রদের প্রভাবিত এবং অনেক সময়েই বিমোহিত করার পক্ষে পর্যাধ- 
রূপে স্থনির্বারিত থাকে । কলার প্রতিটি শাখাতেই, কলাকারদের পদ্ধতি 
বিবিধ সামগ্রী ও সাধকের সঙ্গে নিবিড় পরিচিতির উপরে নির্ভর করে। 

চিত্রকরকে ক্যান্ভাষ্, রং, বুরুশ এবং তার সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োগ-কৌশল 
জানতে হবে। এই জ্ঞান লাভ করার জন্য বিষয়মুখী সামগ্রীর প্রতি তার 

অব্যাহত ও নিবিড় মনোযোগ থাকা প্রয়োজন । কি সফল হল, কি বিফল হল 
তা দেখার জন্য কলাকারকে তার নিজের প্রচেষ্টার অগ্রগতি বিচার-বিশ্লেষণ 

করতে হয়। একদিকে পূর্বপ্রস্তুত বিধি-নিয়ম অনুসরণ করা, অন্যদিকে স্থভাবস্থলভ 

গণের প্রতি আস্থা রাখা ; একদিকে সাময়িক অনুপ্রেরণা, অন্যদিকে অনির্দেশিত 

কঠিন পরিশ্রম, এরূপ বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনে! গতি নেই বলে যে 
স্বীকৃতি দেওয়৷ হয়, তা প্রতিটি কলার কার্যক্রম দিয়ে খণ্ডিত হয়। 

যা-কিছুকেই সাধারণ পদ্ধতি বলে বল! ঘায়, অতীতের জ্ঞান, সামগ্রীর 
চলিত প্রয়োগ-কৌশল, সর্বোত্তম ফল পাবার উপায় ইত্যাদি তার উপাদান 
যোগায়। ফল পাবার জন্য কতকগুলি মোটামুটিভাবে স্থায়ী পদ্ধতি ক্রম- 
পুরিত হয়ে গচ্ছিত থাকে। এগুলি অতীত অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিগত বিশ্লেষণ 

রা অনুমোদিত । ব্যক্তির পক্ষে এগুলি উপেক্ষা করা বিপজ্জনক | অভ্যাস- 
গঠন সংক্রান্ত আলোচনা কালে যেমন বলা হয়েছে, (পুর্বে দেখুন ৬৪ পৃঃ) 
সর্বদাই এই বিপদ থাকে যে, এই সমস্ত পদ্ধতি যন্ত্রবৎ ও অনমনীয় হয়ে 
পড়বে, এবং ব্যক্তির উদ্দেশ্ঠ সাধনার্ঘে তার ক্ষমতার অধীনে থাকার পরিবর্তে 
তার উপরেই সেটা কর্তৃত্ব করবে । কিন্তু এ কথাও সতা যে, ষে প্রবর্তনকারী 

স্থায়ী কোনো-কিছু প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিও প্রাচীন মনীষাকে কাজে 
খাটান তাঁর কাছে বা তীর সমালোচকদের কাছে তার যতোট৷ প্রকাশ 

পায় তার থেকে তিনি বেশী করেই সেটাকে খাটান। তিনি তাকে 
নতুন ভাবে ব্যবহার করেন, এবং এই ভাবে তার রূপাস্তর ঘটান। 

শিক্ষারও একটা নিজন্ব সাধারণ পদ্ধতি আছে; এ মন্তব্যের প্রয়োগ 

যদিও শিক্ষকের ক্ষেত্রেই বেশী স্পষ্ট করে দেখা যায়, তথাপি শিক্ষার্থীর 
ক্ষেত্রেও কথাটা! সমান ভাবে খাটে। অন্থরূপ জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে অপরের 

অভিজ্ঞত1 যে পদ্ধতিকে সর্বাধিক কার্ধকারী বলে প্রমাণ করেছে, সেই সব 
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পদ্ধতির অধিকারী হওয়াই তার শিক্ষালাভের এক অংশ এবং সেটা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।১ এই সাধারণ পদ্ধতিগুলি কোন ক্রমেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ 

ও মৌলিকতার ব্যক্তিগত পন্থায় কাজ করার বিরোধী নয়। বিপরীতপক্ষে, 
তারা এ কাজেই শক্তি যোগায়; কারণ, এমন কি, কোনো ব্যাপকতম 

সাধারণ পদ্ধতির সঙ্গেও ব্যবস্থিত নিয়মের আমূল পার্থক্য থাকে । শেষোক্ত 
নিয়ম কাজের প্রত্যক্ষ নির্দেশক; প্রথমোক্ত পদ্ধতি উপায় ও উদ্দেশ্টের 

প্রতি আলোকপাতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ক্রিয়া করে_ অর্থাৎ, ক্রিয়া করে 

বুদ্ধির মাধ্যমে, বার থেকে চাপানো হুকুমের সাথে তাল রেখে নয়। এমন 

কি, কোনো! স্বপ্রতিষ্ঠিত কৌশলকে ওন্তাদের মতা খাটানোর যোগ্যতাও 
কোনো শিল্পী-স্থলভ কাজের নির্ভর-পত্র যোগায় না, কারণ শেষোক্ত কাজটি 
প্রাণসঞ্চারক ধারণার উপরেও নির্ভর করে। 

অন্যদের-খাটানো পদ্ধতির জ্ঞান যদি যা করতে হবে তা না বলে দেয়, 
কিম্বা তৈরী আদর্শও না যোগায়, তা হলে সে জ্ঞান কি ভাবে ক্রিয়া করে? 

কোনো পদ্ধতিকে বুদ্ধিগম্য বলার অর্থ কি? একজন চিকিৎসকের কথা 
ধরুন। আর কোনো! বৃত্তিই, তার নিজস্ব বৃত্তি থেকে বেশী করে “কারণ 

নির্ণয় ও ব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির জ্ঞান” দাবী করতে পারে না। শেষ 

পর্যস্ত রোগ কিন্তু “এক ধরনের ” বা অবিকল এক হয় না। চলিত প্রথাকে 

বুদ্ধি খাটিয়ে প্রয়োগ করতে হলে তাকে বিশেষ ক্ষেত্রটির জরুরী অবস্থার 
উপযোগী করে নিতে হবে, তা সে প্রথার পিছনে যতো সম্মতিই থাক না 

কেন। কাজেই চিকিৎসক নিজে যে সব জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং ব্যবস্থার 

“চেষ্টা করবে” স্বীকৃত কার্ধ-বিধি তারই ইঙ্গিত দেয়। চলিত প্রথা হ'ল 

সেই সব দৃষ্টিকোণ যা নিয়ে অঙ্থসন্ধান চালাতে হবে। যা বিশেষ করে 
দেখতে হবে, চলিত প্রথা তারই ইঙ্গিত করে, এবং এই ভাবেই সেটা বিশেষ 

ক্ষেত্রের গুণাবলীর নিরীক্ষাকে তাৎ্পর্যষপ্ডিত করে। চিকিৎসক যে পরি- 

স্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট) তার স্থরাহার জন্য তার বাক্তিগত ভঙ্গিকে, নিজন্ব 

পশ্থাকে (ব্যষ্টিগত পদ্ধতি ), কার্যবিধির সাধারণ নিয়মের নিয়ন্তরে রাখ হয় 

না, বরং তা সাধারণ নিয়ম দিয়ে স্থগম ও স্থনির্দেশিত হয়। অতীতে যে 

হয়েছে । 

৯৫ 

৬১ 
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সব মনস্তাত্বিক পদ্ধতি ও ব্যবহারিক কৌশল কাধোপযোগী বলে স্বীকৃত 
হয়েছে, এই দৃষ্টাস্তটি শিক্ষকের কাছে সেগুলির জ্ঞান থাকার মূল্য দেখিয়ে 
দেয়। যখন এ সব পদ্ধতি তার সাধারণ বুদ্ধির পথে বাধ! স্যট্টি করে, তার 
এবং তার কাজের পরিস্থিতির মধ্যস্থলে এসে দাড়ায় তখন এর! অকাজেরও 

অধম। কিন্তু যে অনন্য অভিজ্ঞতা লাভে তিনি নিযুক্ত, তার প্রয়োজন, সঙ্গতি 

ও কাঠিন্তের সুরাহার জন্য বুদ্ধিগম্য সহায়করূপে যদি তিনি এ জ্ঞান আম 
করে থাকেন, তা হ'লে তার গঠনমূলক মূল্য থাকে । শেষ পর্যন্ত, যেহেতু 
“সব কিছুই” নির্ভর করে তার সাড়ার পদ্ধতির উপরে, সেই হেতু তার নিজের 
সাড়ার মধ্যে অতীতে অপরের অভিজঙ্ঞতালন্ জ্ঞানের যতোটা তিনি খাটাতে 

পারেন ততোটাই সেটি কাজে লাগে। বস্তুতঃ, তার উপরেই অনেক কিছু 
নির্ভর করে। 

পূর্বেই বলা! হয়েছে যে, এই বর্ণনার প্রতিটি শব্দ শিক্ষার্থীর পদ্ধতির 
অর্থাৎ যে ভাবে শিক্ষালাভ কর! হয় তার প্রতিও সরাসরি প্রযোজ্য । প্রাথমিক 

বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই হোক, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই হোক, যদি ধরে 

নেওয়! হয় যে, পাঠ্যবিষয়কে আয়ত্ত করা ও তাকে বিশদ করার জন্য ছাত্রদের 

কাছে আদর্শ পদ্ধতি যোগানো যায়, তা হলে এমন আত্মপ্রতারণার মধ্যে 
পড়তে হবে যে, তার পরিণাম দীড়াবে শোচনীয় (পূর্বে দেখুন, ২২১পৃঃ )। 
যে কোনে ক্ষেত্রেই, একজনকে তার নিজের প্রতিক্রিয়া করতেই হবে । 

অন্যান্যের, বিশেষ করে যার! সিদ্ধহস্ত হয়েছেন, তারা অনুরূপ ক্ষেত্রে, যে 

নির্দিষ্ট বিধি বা আদর্শ বা সাধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন, তার নির্দেশ 

সেই পরিমাণেই হিতকর বা অহিতকর হয়, যে পরিমাণে তা একজনের 

ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে অধিকতর বুদ্ধিগম্য করে, বা তার নিজের বিচার 

বৃদ্ধির প্রয়োগ বাতিল করে দিতে প্ররোচিত করে। 
চিন্তনের মৌলিকতা সম্বন্ধে পূর্বে যা বলা! হয়েছে ( ২০৯পৃঃ ) তা যদি 

পীড়াদায়ক বলে মনে হয়, অর্থাৎ য। মানুষের সাধ্যাতীত শিক্ষার দাবী করে, 

_-তাহলে বলতে হয় যে, আসল বাধা হ'ল, আমর! কোনো কুসংস্কারে 
ভূতাবিষ্ট হয়েছি । আমর! মন সম্বন্ধে একটা সর্বাত্মক ধারণা খাড়া করেছি 
এবং বুদ্ধিগম্য পদ্ধতিকে সকলের পক্ষেই এক বলে ধরে নিই। এর পরে 
বিভিন্ন লোককে মনের দিক থেকে পরিমাণগত পার্থক্য দিয়ে বিচার করি। 
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কারণ বিভিন্ন লোকের মধ্যে সে পার্থক্য থাকেই। ত৷ যদি হয় তাহলে 
সাধারণ লোকেরা সাধারণ হবে বলেই আশা করা যায়। আর ধরে নেওয়া 
হয় যে, কেবল অসাধারণ লোকদেরই মৌলিকতা থাকে । মৌলিকতার 
যে পরিমাণে অভাব থাকে, একজন সাধারণ ছাত্র, একজন প্রতিভাবান ছাত্র 

থেকে সেই পরিমাণে অন্তব্ূপ হয়। কিন্ত মন সম্বন্ধে এ রকম সর্বাতক ধারণা 

অলীক। একজন লোকের সক্ষমতার পরিমাণের তুলনায় আর একজন 
ন্বোকের সক্ষমতা কতোখানি, তা দিয়ে শিক্ষকের কোনে। প্রয়োজন নেই। 

তা তার কাজের প্রসঙ্গে অবান্তর । তার যা প্রয়োজন তা এই যে, যে 

সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অর্থ হয়, প্রতিটি লোক ষেনঞ্ঠার নিজের ক্ষমতাকে সেই 

সমস্ত ক্রিঘ়্াকলাপেই খাটাবার সুযোগ-স্থবিধা পায়। মন, ব্যক্তিগত পদ্ধতি 
ও মৌলিকতা ( এরা পরিবতনযোগ্য শব্দ ) উদ্দেশ্মূলক বা নির্দেশিত কার্ষের 
“গুণ” স্থচিত করে। আমরা যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কাজ করি তা 
হ'লে এমন কি চলিত মানদণ্ডেও আমর এখনকার চেয়ে বেশী মৌলিকতার 
বিকাশ সাধন করতে পারব। প্রত্যেকের উপরে তথাকথিত কোনো একই 
রকমের সাধারণ পদ্ধতি চাপিয়ে দিলে তা খুব অসাধারণ ক্ষেত্র ছাড়1 সকলকেই 
মাঝারি করে তুলবে । এবং সাধারণ থেকে মৌলিকতা কতোটা ব্যতিক্রান্ত 

তা দিয়ে মৌলিকতার মাপ নিলে সেখানে দেখা দেবে উতকেন্দ্রিকত|। 

এইভাবে আমরা অধিকাংশ লোকের বৈশিষ্ট্যমূলক গুণের শ্বাসরোধ করি 

এবং কেবল বিরল দৃষ্টান্ত ছাড়া ( যেমন ডারউয়িনের ক্ষেত্রে ) বিরল প্রতিভাকে 

কোনে অহিতকর গুণ দিয়ে সংক্রমিত করি । 

৩। ব্যগ্টিগত পদ্ধতির প্রলক্ষণ 

চিন্তনের অধ্যায়ে জ্ঞানলাভ পদ্ধতির সবচেয়ে দরকারী সাধারণ লক্ষণগুলি 

দেওয়া হয়েছে । এগুলি হ'ল অন্ুচিন্তনশীল পরিস্থিতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য £ 

সমস্যা, তথ্যাবলী যোগাড় ও বিশ্লেষণ, ইঙ্গিত ও ধারণাবলীর অভিক্ষেপণ 

ও পরিবর্ধন, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রয়োগ ও যাচাই) তপ্রন্থত সিদ্ধান্ত 
বা মীমাংসা । শেষ পর্যন্ত, কোনো সমস্যার উপর কোনো ব্যক্তির পদ্ধতি বা 

যোঝবার ধরনের নির্দিষ্ট উপাদানগুলি দেখ যাবে তার স্বাভাবিক প্রবণতা 
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ও অঞ্জিত অভ্যাস ও স্বার্থবোধের মধ্যে। একজনের মৌলিক সহজ সামর্থ্য, 
তার অতীত অভিজ্ঞতা এবং পছন্দ, আর একজনের থেকে যে ভাবে 

অন্তরূপ হবে, তীর পদ্ধতিও সেই ভাবে অন্যরূপ হবে। ধারা এ সব বিষয় 

নিয়ে পুর্বেই গবেষণা করেছেন, তাদের কাছে এমন খবর আছে, যা দিয়ে 

শিক্ষকেরা বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সাড়া! বুঝতে সক্ষম হন, এবং এই সব সাড়াকে 
অধিকতর কর্মকুশলতায় পরিচালিত করতে পারেন। শিক্ষক যে সব ব্যক্তি- 

গত পরিচিতি লাভ করেন, শিশু-পর্যবেক্ষণ, মনোবিজ্ঞান, এবং সামাজিক 

পরিবেশের জ্ঞান তার অন্ুপূরণ করে । কিন্তু পদ্ধতিগুলি ধার ধার ব্যক্তিগত 

সংশ্লিষ্টতা, অন্ধক্রমণ ও আক্রমণের ধরন অনুযায়ীই হয়ে থাকে, এবং কোনো 
তালিকাই তার রূপ ও রং-এর বিচিত্রতা শেষ করতে পারে না। 

তবুও এমন কয়েকটি মনোভাবের নাম করা যেতে পারে যা বিষয়-বস্তবর 
সঙ্গে কার্ধকরী ও বুদ্ধিগম্যরূপে যোঝবার বিভিন্ন উপায়ের কেন্দ্রীয় বিষয় 
হতে পারে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে__ছার্থহীনতা, 
বিমুক্ত-চিত্ততা, একা গ্রচিত্বত। (বা! সর্বান্তকরণতা ), এবং দায়িত্বশীলতা । 

(১) দ্বার্থহীনতার অর্থ কি তা হাবাচক বাক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার 

চেয়ে না-বাচক বাক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা সহজতর । আত্ম-সচেতনতা, কু! 

"ও বাধা-নিষেধ হ'ল এর ভয়ঙ্কর শক্রু। এরা দেখায় যে, ব্যক্তি তার বিষয়- 
বস্তর সাথে অব্যবহিত ভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। মাঝখানে এমন কিছু এসেছে 
যা গৌণ ফলের দিকে সংশ্লিষ্টতাকে বাঁকা পথে চালিয়ে দিতে চায় । কোনো 

আত্ম-সচেতন লোক আংশিকভাবে অন্যে তার কাঁজ সম্বন্ধে কি ভাবছে 

তাই নিয়ে ভাবে। শক্তি ভিন্ন পথে পরিচালিত হওয়ার অর্থ দীড়ায় 
ক্ষমতার হাস ও ধারণার বিভ্রান্তি। কোনো মনোভাবকে অবলম্বন করা 

আর সেই মনোভাবের প্রতি সচেতন থাঁক। কোনো ক্রমেই এক কথ! নয়। 

প্রথম অবস্থা স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক ও সরল । এ অবস্থা, ব্যক্তি এবং তিনি 

ধা করেছন তার মধ্যে সর্বাত্মক সম্বন্ধ থাকার নিদর্শন । পরবর্তী অবস্থাও 
যে অস্বাভাবিক হতেই হবে তা নয়। তা সময়ে সময়ে ভ্রান্ত অঙ্গুক্রমণ 
পদ্ধতির শুদ্ধি এবং যে উপায় অবলম্বন কর! হচ্ছে তার কার্ষকারীতার উন্নতি 

বিধানকল্পে সহজতম পথ ; যেমন, গলফ. খেলোয়াড়দের, পিয়ানো বাদকদের, 

ও গণ বক্তাদের কোনো কোনো সময়ে তাদের নিজ নিজ অবস্থান-স্থল ও 
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নড়ন-চড়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। কিন্তু এ প্রয়োজন “হল” 
সাময়িক ও অস্থায়ী। এ দিকট! ঠিকমত থাকলে, যা করতে হবে তার 

সম্পর্কেই লোকে নিজের কথ! ভাবে, ভাবে নিজেকে উদ্দেশ্ঠ সাধনের বিবিধ 
উপায়ের একটি উপায়রূপে, কোনো টেনিস খেলোয়াড় যেমন মারের “অন্থু- 

ভূতি” পাবার জন্য প্রাকৃ্টিন করে। অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তি নিজেকে 
কার্ধনির্বাহী সঙ্ঘটকর্দের অংশরূপে ভাবে না, পরন্ত একটি পৃথক বিষয় বলে 

মনে করে-যেমন একজন থেলোয়াড় দর্শক মগ্ুলীর উপর কি প্রতিক্রিয়া 

হবে তাই ভেবে কোনে! ভাবমৃতি ধারণ করে? কিম্বা তার নড়ন-চড়ন 

কি ধারণা জন্মীবে তাই ভেবে আকুল হয়। * দবা্থহীনতা শব্দ দিয়ে যা 

বলতে চাওয়া হচ্ছে, তার একটা ভালো নাম হল দৃঢ-প্রত্যয়। একে আত্ম- 

প্রত্যয় শব্ের সাথে মিশিয়ে ফেল! ঠিক হবে ন|, কারণ আত্ম-প্রত্যয় 

এক রকমের আত্ম-সচেতনতা, বা “ধৃষ্ঠতাও” হতে পারে । ব্যক্তি তার মনো- 

ভাব সম্বন্ধে যা ভাবে বা, বোধ করে, তা দৃঢ-প্রত্যয় নয়; দৃঢ়-প্রত্যয় প্রতিবর্তী 
ক্রিয়া নয়। বাক্তিকে যা কিছু করতে হবে, যে অকপটতা৷ সহকারে ব্যক্তিকে 
সেটির দিকে ধাবিত হতে হবে, দৃঢ-প্রত্যয় তাই নির্দেশ করে । শব্দটি ব্যক্তির 
নিজের ক্ষমতার কার্ষকারিতা সম্বন্ধে সংজ্ঞাত প্রত্যয় নির্দেশ করে না, 

নির্দেশ করে পরিস্থিতির সম্ভবনাদির প্রতি অজ্ঞাত প্রত্যয় । শব্দটি পরিস্থিতির 

প্রয়োজনগুলির সমকক্ষতা৷ স্থচিত করে । 

শিক্ষার্থীরা যে লেখাপড়া করছে, বা শিক্ষালাভ করছে, তা তাদের জোর 
করে জানানো যে আপত্তিজনক সে কথা আমরা এর আগেই বলেছি, (দেখুন 
পৃষ্ঠা, ২২২ )। পারিপাশ্বিক অবস্থার প্রভাবে তারা যে মাত্রায় এ বিষয়ে 

জ্ঞাত হয়, ঠিক সেই মাত্রাতেই তারা পড়ছেও “না” শিখছেও “না”। তারা 
একটা ছিধাগ্রস্ত ও জটিল মন নিয়ে থাকে । শিক্ষার্থীর যা করতে হবে তার 
থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে, শিক্ষার্থীর কাজের প্রতি শিক্ষকের কি মনোভাব 
হবে, তাতে যখন মনকে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন যে-কোনো পদ্ধতিই 
সংশ্লিষ্ঠতা ও কাজের দ্যর্থহীনতাকে ব্যাহত করে । এই অবস্থা চলতে থাকলে, 

শিক্ষার্থীর অসহায়ভাবে হাতড়ানো, লক্ষ্যশূন্য হয়ে এদিক ওদিক তাকানো 
এবং বিষয়-বস্ত যা উপস্থিত করে, তার বাইরে সঙ্কেত খোঁজ করার একটা 

বঝৌক বরাবরের জন্য সৃষ্টি হয়। বাইরে থেকে ইঙ্গিত ও নির্দেশ পাওয়ার 



২৩, শিক্ষা! দর্শন 

ভরসা, এবং এক কুয়াশাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত অবস্থা, সেই নিশ্চয়তার স্থান নেয় যা 
নিয়ে শিশুয়া ( এবং যারা “শিক্ষা” দ্বার! কৃত্রিম হয়নি তারা ) জীবনের বাস্তব 

পরিস্থিতিগুলোর মুখোমুখী হয়। 

২। বিযুক্ত-চিত্তত। 

আমর! দেখেছি যে, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থবোধ থাকার আনুষঙ্গিক গুণ। কারণ 

এর অর্থ হ'ল ভাগ নেওয়া, অংশ গ্রহণ করা, এবং কোনো! আন্দোলনে পক্ষ 

নেওয়া। এ জগ এমন একঁটি মনোভাব থাকার আরও বেশী প্রয়োজন, যা, 
সব দিক থেকেই বিভিন্ন ইঙ্গিত ও উপযুক্ত সংবাদকে সক্রিয়ভাবে স্বাগত 

জানাবে । উদ্দেশ্টের অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, অগ্রদুষ্ট উদ্দেশ্টাবলী কোনো 
পরিবর্তনশীল অবস্থার উপকরণ । এগুলি হ'ল সেই সব মাধ্যম যার দ্বারা 

কাজের গতি নিয়ন্ত্রিত থাকে। এরা পরিস্থিতির অধীন, কাজেই পরিস্থিতি 
এদের অধীন নয়। এরা সেই চূড়ান্ত অর্থে উদ্দেশ্য নয়, যার দিকে সব 
কিছুকেই বাকাতে হবে এবং উৎসর্গ করতে হবে। যে যে রূপনিয়ে 

(এরা পুর্বদৃষ্ট হয়, তাতে এরা কোনো পরিস্থিতিকে বিকাশের পথে পরিচালিত 
করার “মাধ্যম” হয়ে ওঠে | কোনো নিশানা, গুলি ছোড়ার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য 

নয়; নিশান! হস্ল, বর্তমান গুলি ছোড়াকে কেন্দ্রীভূত করার একটা সুনির্দিষ্ট 
উপকরণ । মনের বিমুক্ততার অর্থ হ'ল, যে পরিস্থিতিটি পরিফার করতে হবে, 

তার উপরে আলোকপাত করতে পারে, এবং এভাবে বা ওভাবে কাজ করার 
পরিণাম নিরূপণের সহায়ক হতে পারে, এ রকমের যে কোনো একটি বা 

প্রতিটি বিবেচনার প্রতি মনের প্রবেশ-পথকে স্থগম রাখা ৷ অপরিবর্তনীয় বলে 
ধার্ধ হয়েছে, এ রকমের উদ্দেশ্ট সাধনে কর্মকুশলতা, এবং সঙ্কীর্ণূপে বিমুক্ত 

মন, সহাবস্থান করতে পারে । কিন্তু বুদ্ধিগম্য ক্রমবিকাঁশের অর্থ হ'ল, দিগন্তের 

অবিরাম সম্প্রসারণ, এবং এর ফলম্বরূপ নতুন উদ্দেশ্ঠ ও নতুন সাড়া গঠন । যে 

সমস্ত দৃষ্টিকোণ এ পর্যস্ত পরকীয় ছিল, তাদের স্বাগত জানাবার সক্রিয় প্রবণতা 
ছাড়া, যে সমস্ত বিচার-বিবেচনা বর্তমান উদ্দেশ্কে পরিবর্তন করে তাকে 

আমল দেওয়ার সক্রিয় ইচ্ছা ছাড়া, এই ফল ঘটানে। অসম্ভব | ক্রমবিকাশের 

সামর্থ বজায় রাখ! এ বুদ্ধিগত আতিথেয়তার পুরস্কার । মনের একগুঁয়েমি 



পদ্ধতির স্বরূপ ২৬১ 

৬ পক্ষপাতছুষ্টতার নিকৃষ্টতম ফল এই যে, এরা বিকাশের পরিপন্থী, এরা 
নতুন উদ্দীপকের প্রতি মনের দুয়ার রুদ্ধ রাখে। বিমুক্ত-চিত্ততা শিশুস্থলভ 

মনোভাব বজায় রাখে? নিকুদ্ব-চিত্ততার অর্থ ফাড়ায় বুদ্ধির অকাল বার্ধক্য । 
কার্যক্রমের একরূপতা এবং অবিলম্বে বাহক ফল পাওয়ার অত্যধিক 

আকাক্ষাই স্কুলে বিমুক্ত-চিত্ত মনোভাবের প্রধান শত্র। যে শিক্ষক বিভিন্ন 
প্রশ্ন নিয়ে যুঝতে বিচিত্র কর্মধারার অন্থপ্রবেশ ও স্থযোগকে ব্যাহত করেন, 

তিনি শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির উপরে পরদ| টেনে দেন, এবং এইভাবে শিক্ষকের 
মন যে পথ অস্থমোদন করে, কেবল সেই পথের প্রতিই শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি 
আটকে রাখেন। সম্ভবতঃ পদ্ধতির অনমনীয়তগ প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার 
প্রধান কারণ এই যে, এতে ভ্রুত এবং নিখুঁতভাবে পরিমাপনসাধ্য শুদ্ধ 
ফল পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে । “উত্তর” পাওয়ার উদ্ভমই, অনমনীয় ও যান্ত্রিক 

পদ্ধতির উদ্যমকে বহুলাংশে ব্যাখ্যা করে । জোরাজুরি কর! এবং অতিরিক্ত 

চাপ দেওয়ার মূলেও এই কারণ থাকে, এবং সতর্ক বুদ্ধিগত স্বার্থের উপরে 
তার ফলও এই হয়। 

বিমুক্ত-চিত্ততা এবং রিক্ত-চিত্ততা এক জিনিস নয়। “সরাসরি ভিতরে 
চলে আসন্ন ১ বাড়ীতে কেউ নেই”_এই রকমের কোনে! সঙ্কেত ঝুলিয়ে 

রাখা আতিথেয়তার সমার্থক নয়। কিন্তু এক জাতীয় ক্রিয়াহীনতা আছে 
যা বিকাশলাভের সারাংশ । তা হ'ল অভিজ্ঞতাকে সঞ্চিত হতে দেওয়া, স্থির 
হতে দেওয়া, স্পন্ক হতে দেওয়া। ফলাফলকে (বাহ্িক উত্তর ও মীমাংসা ) 

ত্বরান্বিত করা যেতে পারে ; কিন্তু কর্ম-প্রণালীকে জোর করে চাপানো! ঠিক 
নয়। এরা পরিণতির জন্য নিজ নিজ সময় নেয়। যদি সকল শিক্ষক এটি 

হৃদয়জম করতে পারতেন যে, বিশুদ্ধ উত্তর প্রস্তত করা নয়, মানসিক ক্রিয়া 
প্রণালীর গুণই শিক্ষাসপ্তাত ক্রমবিকাশের পরিমাপ, তা হলে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে 
প্রায় বৈপ্লবিক পন্রিবর্তন সাধিত হতো! । 

৩। একাগ্রচিত্তত! 

দ্থযর্থহীনতা” প্রসঙ্গে যা বল! হয়েছে, এই শবেও তার অনেক কথাই 
খাটে। কিন্তু এখানে এই শব্দটির অভিপ্রেত অর্থ হ'ল, স্বার্থবোধের “সম্পর্ণতা* 



২৩২ শিক্ষ। দর্শন 

_উদ্দেশ্টের একত্ব ; যে সব অবদমিত, অথচ ক্রিয়ারত অপ্রকাশ্ত উদ্দোশ্তের 

স্থানে স্বীকৃত লক্ষ্য কেবল একটা মুখোশ বিশেষ, সেই সব উদ্দে্ের অন্ু- 
পন্থিতি। এই একত্ব মানসিক অখণ্তার তুল্য । নিমগ্র হওয়া, সমাহিত 
হওয়া, বিষয়-বস্তর নিজগুণেই তার সাথে পূর্ণভাবে সংশ্রষ্ট হওয়া এই একত্বের 
পুষ্টি সাধন করে। পক্ষান্তরে খণ্ডিত স্বার্থবোধ এবং এড়িয়ে যাওয়া এই 
একত্বকে ধ্বংস করে । 

বুদ্ধিগত অখণ্ডতা, সতত ও অকৃত্রিমতা, গোড়ায় সচেতন উদ্দেশ্যের 

বিষয় নয়, পরন্ত সেগুলি সক্রিয় সাড়ার গুণ। অবশ্য সচেতন অভিপ্রায়ই 
এ সব গুণকে আয়ত্ত করগ্তে উৎসাহিত করে, কিন্তু আত্ম-প্রতারণা খুবই 
সহজ। বাসন! জরুরী ৷ যখন অপরের দাবী ও ইচ্ছ! বাসনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ 

নিষিদ্ধ করে, তখন তা সহজেই অবচেতনে ও গভীরে বিতাড়িত হয়। 
অপরের দাবী অন্গযায়ী কোনো কর্মধারাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করা, এবং 

তাতে আত্মসমর্পণ করা প্রায় অসম্ভব । এর ফলে প্রকাশ্ঠ বিদ্রোহ বা অপরকে 

ঠকানোর একটা সুচিস্তিত প্রয়াস দেখা দিতে পারে। কিন্তু সচরাচর এর 

যা ফল হয়, তা হ'ল কোনো বিভ্রান্ত ও খণ্ডিত স্বার্থের মধ্যে নিজের 
আসল অভিপ্রায় স্বন্ধে কোনো ব্যক্তির বিমূঢ় থাক1। ব্যক্তি একই সঙ্গে 
ছুটি মনিবের সেবা করতে চেষ্টা করে। সামাজিক সহজপ্রবৃত্তি, অন্য 

সকলকে তুষ্ট করার ও তাদের অন্থমোদন লাভ করার প্রবল বাসনা, 
সামাজিক শিক্ষা, কর্তব্য ও কর্তৃত্বের সাধারণ বোধবুদ্ধি, শাস্তির আশঙ্কা, 

_এর সব কিছুই, “পাঠে মনোযোগ দেওয়ার” বা, আর যা কিছুর প্রয়োজন, 
তার সাথে তাল রাখার উগ্যমহীন প্রচেষ্টায় পরিচালিত হয়। তাদের কাছ 
থেকে যা আশা করা যায়, শান্ত ছেলেরা তাই করতে চায়। শিক্ষার্থী সংজ্ঞাত- 

ভাবে মনে করে যে, সে এটাই করছে। কিন্তু তার নিজের বাসনাগুলো 
লোপ পায় না। সেগুলোর প্রকাশ অবদমিত থাকে মাত্র। ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

মনোযোগের টানাটানি তিক্তকর ; “সচেতন ইচ্ছা” সত্বেও গভীরের বাসনা, 
_ চিন্তার মুখ্য ধারা, গভীরতর প্রক্ষোভমূলক সাড়া ইত্যাদি ধার্য করে। 

মন, নাম দেওয়া বিষয়-বস্ত ছেড়ে ঘুরে বেড়ায়, এবং যা অপরিহার্যরূপে অধি- 
কতর কাম্য তাতে নিবিষ্ট থাকে । এর ফল দাড়ায় একটা ব্যবস্থিত খণ্ডিত 

মনোযোগ এবং এর মধ্যেই বাসনার কপট অবস্থা প্রকাশ পায়। 
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যদি কেউ তার স্কুলের বা বর্তমান সময়ের সেই সব অভিজ্ঞতা স্মরণে আনেন, 

যেখানে আপাত দৃষ্টিতে তিনি কাজে নিযুক্ত হলেও তার সাথে তীর ইচ্ছ। 
ও উদ্দেশ যুক্ত হয়নি, তা হলেই তিনি বুঝতে পারবেন যে এই খণ্ডিত 
মনোযোগ» তদোমনা ভাব” -কতে। ব্যাপক । আমরা এতে এতো অভ্যস্ত 

হই যে, আমরা স্বীকার করেই নিই যে, এট! কিছু পরিমীণে থাকা অবশ্ন্ভাবী । 
তা হতে পারে; কিন্তু যদি তাই হয়, ত| হলে বুদ্ধির দিক দিয়ে এর যে 

কু-ফল হয়, তার সম্মুখীন হওয়া আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ । ব্যক্তি যখন কোনো 

বিষয় নিয়ে সংজ্ঞাতভাবে চেষ্টা করছেন (বা! “চেষ্টা করছেন” দেখাবার জন্য 

চেষ্টা করছেন ) এবং তার কল্পনা-শক্তি তীর অজ্ঞাতসারে স্বতঃস্র্তভাবে 
অধিকতর রুচিপূর্ণ ব্যাপারে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তখন চিন্তনের অব্যবহিতরূপে 

প্রাপ্তব্য শক্তির যে অপচয় হচ্ছে তা স্থম্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে সঙ্গে যে 

সব অভ্যাসগত আত্ম-প্রতারণ! এবং বাস্তবতা সম্বন্ধে বিভ্রান্ত বুদ্ধি লালিত 
হয়, তা বুদ্ধিগম্য ক্রিয়াশীলতার কৃতিত্বের দিক দিয়ে অধিকতর ধূর্ত, এবং 

অধিকতর স্থায়ীভাবে পঙ্গুকারী। বাস্তবতার দ্বৈতমান, একটি ব্যক্তিগত, 

কম-বেশী লুকান স্বার্থের জন্ত, আর একটি সর্বসাধারণের এবং স্বীকৃত স্বার্থের 
জন্য,_আমাদের অধিকাংশেরই মানসিক ক্রিয়ার অখণ্তা ও সম্পূর্ণতান্ধে 

ব্যাহত করে। এতে সচেতন চিন্তন ও মনোযোগ, এবং আবেগপূর্ণ অন্ধ 

বেদন ও বাসনার মধ্যে যে খণ্ডিত অবস্থা স্থাপিত হয়, তাও সমান গুরুতর | 

শিক্ষার বিষয়-বস্্ নিয়ে সুচিন্তিত কাজ করা ক্লেশকর ও উগ্যমহীন হয়। 
মনোযোগ যোগশুন্ত হয়ে ভ্রাম্যমাণ হয়। যে সব প্রসঙ্গে মন উড়ে উড়ে 
ঘুরে ঘুরে বেড়ায়__তার স্বীকৃতি নেই, কাজেই বুদ্ধির দিক দিয়ে এটি অবৈধ । 
এদের সাথে কীজ কারবার মানে চোরা কারবার । কোনো উদ্দেশ্সম্বলিত 

স্চিন্তিত জিজ্ঞাসা দিয়ে সাড়া নিয়ন্ত্রণ করলে যে শৃঙ্খলা আসে, তা পণ্ড হয়। 

এর থেকেও মন্দ ফল য! হয় তা হল এই যে, গভীরতম সংশ্সিষ্টতা ও কল্পনার 
সর্বাধিক রুচিসম্পন্ন অভিযান অসময়ে আসে এবং লুকান থাকে । (সর্বাধিক 

রুচি সম্পন্ন এই কারণে যে, এরাই বাসনার নিকটতম জিনিস কেন্দ্র করে 
থাকে )। এর| এমন সব পথ ধরে কাজের মধ্যে প্রবেশ করে, যে পথের 

স্বীকৃতি নেই। পরিণাম বিবেচনা দ্বারা সংশোধন সাপেক্ষ নয় বলে এরা 
শীতিজ্ঞানহীন। 



১৩৪ শিক্ষা দর্শন 

একটিকে প্রকাশ্ঠ, লোকায়ত ও সামাজিক দায়িত্বশীল কর্মভার, অন্য দিকে 
অপ্রকাশ্ঠ অনিয়ন্ত্রিত ও চিস্তনের অবদমিত ব্বেচ্ছাচার,_মনের এইরূপ দ্বিধা 

বিভক্তির অন্কুল ব্যবস্থা স্কুলে দেখতে পাওয়া কঠিন নয়। যাকে কখনো 
কখনো “ছুর্দীস্ত শৃঙ্খলা” অর্থাৎ বাইরের দ্মনমূলক চাপ বলা হয়,তাতে 

এমন একটা ঝৌকই থাকে । যে কাজ করতে হবে তার বহিভূর্তি পুরস্কারের 

মাধামে প্রেষণা যোগানোরও সদৃশ ফল হয়। থা কিছুই স্কুল শিক্ষাকে 
শুধু প্রস্ততি পর্বে পরিণত করে তা-ই এই দিকে কাজ করে (পুর্বে দেখুন, 

৭১ পৃঃ)। উদ্দেশ্টাবলী শিক্ষার্থীর বর্তমান বোধশক্তির বাইরে থাকে বলে, 
ন্যস্ত কাজে সরাসরি মনোধোগ আনবার জন্য অন্যান্ত সংঘটক বের করতে 

হয়। এতে কিছু পরিমাণে সাড়া জাগানো যায়, কিন্তু যে সব বাসনা ও 

বেদন নিয়োজিত হয় না, তাদের নিশ্চয়ই অন্য নির্গমন পথ দেখতে হবে । 

পুনঃ পুনঃ অন্কুশীলনের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া কম গুরুতর বিষয় নয়; 
চিন্তার প্রয়োগ থেকে স্বতন্ত্রভাবেই কাজে দক্ষতা আনবার জন্য এই অঙ্ছশীলন 

প্রকল্লিত হয়। ন্বয়ংচল দক্ষতা স্থষ্টি করা ছাড়া, এরূপ অনুশীলনের আর 

কোনো উদ্দেশ্য নেই। বিশ্ব-্রকূতি মানসিক শূন্যতা মেনে নিতে চায় না। 
ল্লাখন চিন্তন ও প্রক্ষোভ অব্যবহিত ক্রিয়াশীলতার বিষয়-বস্তর মধ্যে কোনো 

নির্গমন পথ পায় না, তখন তাদের কি অবস্থা চলছে বলে শিক্ষকের! মনে 

করেন? যদি এগুলো কেবল সাময়িকভাবে স্থগিত থাকতো, কিম্বা, এমন 

কি শুধু বেদনহীনও থাকতো, তা হলেও বিষয়টা ততো! বেশী গুরুতর হতো 
না। কিন্ত তারা লোপ পায় না, বিরত হয় না; অবদমিত হয় না, কেবল 

করণীয় বিষয় সম্বন্ধেই অবদদমিত থাকে । তারা নিজ নিজ বিভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খল 
ধারা অন্ুসরণ করে । মানসিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্যে যা সহজাত; যা স্বতংস্ফর্ত 
এবং জীবস্ত, তা অব্যবহৃত ও অপরীক্ষিত থাকে ; এবং 'ষে অভ্যাস জন্মায়, 

তা এমন হয় যে, উক্ত গুণাবলী সর্বজনীন ও প্রকাশ্ঠ উদ্দেশ্তের স্বার্থে ক্রমেই 
কম প্রাপ্তব্য হয়। 

৪ দায়িত্ব 

বুদ্ধিগত মনোভাবের একটি উপাদান হিসাবে, দায়িত্বের অর্থ হল, 
পুর্বেই কোনো পুর্বকল্পিত বিষয়ের সম্ভাব্য পরিণামকে বিবেচনা করার 
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প্রবণতা; এবং বুঝে-স্থঝে সেই পরিণামকে গ্রহণ করা। গ্রহণ করার 
অর্থ একে হিসাবে ধরা, কাজে স্বীকৃতি দেওয়া, কেবল মৌখিক সম্মতি 
দেওয়া নয়। আমরা* দেখেছি যে, মূলতঃ ধারণা হ'ল কোনে! বিহ্বলকর 

পরিস্থিতির সমাধানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও পদ্ধতি, অর্থাৎ সাড়া প্রভাবিত 
করতে পারে, এমন রকমের পূর্বাভাস। এটা মনে করা খুবই সহজ 
যে, কোনো উক্তির বা কোনো প্রস্তাবিত সত্যের বিভিন্ন সংগ্লেষ বিচার 

বিবেচনা করার আগেই একজনে ত| গ্রহণ করতে পারে , অর্থাৎ বিষয়টা 

গ্রহণ করাতে আরও কি কি বিষয় মেনে নেওয়া হল, তার কেবল একটা 

দ্রুত ব| ভাসা ভালা নিরীক্ষা চালিয়েই বিষয়র্টা গ্রহণ করতে পারে। এ 

অবস্থায় পর্যবেক্ষণ ও পরিচিতি, এবং বিশ্বাস ও সম্মতি হয়ে ঈ্াড়ায় বার থেকে 
উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি অলস সম্মতির নামান্তর ৷ 

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অল্প কয়েকটি তথ্য ও সত্য নিয়ে, অর্থাৎ গৃহীত বলে 

মনে করা হয়েছে এমন কয়েকটি বিষয় নিয়ে কাজ করা অনেক ভালো; 

অর্থাৎ যদি বুদ্ধি খাটিয়ে অল্প কয়েকটি পরিস্থিতি ততোদূর পর্ধস্ত প্রস্তত করা 
যায়, যেখানে দৃঢ়-প্রত্যয়ের "অর্থ হবে বান্তব-সম্পূক্ত, অর্থাৎ যেখানে তথ্যাবলী 
ও ফলাফলের অগ্রদর্শন দ্বারা প্রত্যাশিত আচরণের সাথে নিজেকে বিদ্ধ 
পরিমাণে একাত্ম করা যায়। স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের অকারণ জটিলতার এবং 

নানা পাঠ ও পড়ার গাদাগাদির সর্বাধিক স্থায়ী কুফল শুধু ছুর্ভাবনা, স্গায়বিক 
পীড়ন এবং তপ্রস্থত ভাস1 ভাসা জ্ঞান নয় (যদিও এ সব গুরুতর বিষয়); 

পরন্ত তা হল একটা বিষয়কে বাস্তবিকরূপে জানবার ও বিশ্বাস করার মধ্যে 

যেকি বস্ত থাকে, তা পরিষ্কার করে বোঝাতে পারার বার্তা । বুদ্ধিগত 
দায়িত্বের অর্থ হল এই দিকে একটা কঠোর মানদণ্ড গ্রহণ করা । যাঁআয়ত্ব 

কর! হয়েছে তার তাৎপর্ধের অনুসরণ করা । এবং সেই তাৎপর্য অনুযায়ী 

কাজ করার অভ্যাস দিয়েই এই মানদণ্ড খাড়া করা যায়। 

কাজেই আমরা যে মনোভাবের কথা বিবেচনা করছি, তার আর এক 

নাম হল বুদ্ধিগত “পুত্থান্থপুঙ্খতা” | এক রকমের পুঙ্থান্ুপুঙ্খতা আছে 
যা অবিমিশ্র ভৌতিক ; যা কোনো বিষয়ের যাবতীয় খু'টিনাটির একটা যাস্ত্রিক, 
শ্রাস্তিকর ও পৌন:পুনিক অনুশীলন সুচিত করে। বুদ্ধিগত পুত্থাহপুঙ্খতা 
হল কোনো জিনিসের আগাগোড়া দর্শন করা। সেটি উদ্দেশ্যের এমন 
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কোনো! একত্বের উপর নির্ভর করে, খুঁটিনাটিগুলে!৷ যার অধীন হবে। এটি 
একগাদ! অসংলগ্ন খুঁটিনাটির উপস্থাপনের উপর নির্ভর করে না। যে দৃঢ়তার 
সহিত কোনো উদ্দেশ্টের পুর্ণ তাৎপর্ষের বিকাশ সাধন কর! হয়, তার মধ্যেই 
এই মনোভাব স্পষ্টর্ূপে প্রকাশ পায় যে, বার থেকে চাপানো এবং নির্দেশিত 

কার্যক্রমের প্রতি মনোযোগে এই মনৌভাব থাকে না, তা মে মনোযোগ 
যতোই “বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন” হোক না কেন। 

সারাংশ 

যে পন্থায় অভিজ্ঞতার বিবঘ্-বস্ত সব চেয়ে কার্যকরী ও ফলপ্রস্থ হয়ে বিকাশ 

লাভ করে, তার বর্ণনাই পদ্ধতি । যেখানে বিচারাধীন বিষয়-বস্ত, এবং 

ব্যক্তিগত ভঙ্গী ও ধরনের মধ্যে কোনো সংজ্ঞাত পার্থক্য থাকে না, সেই 
অভিজ্ঞতাধারার পযবেক্ষণ থেকেই পদ্ধতি অন্নমিত হয়। পদ্ধতিকে পৃথক 
কোনো-কিছু বলে ধরে নেওয়াও থা, বস্ত সম্বলিত পৃথিবী থেকে মন ও 
আত্ম-সত্তার পুথকীকরণের ধারণাও তাই। এন্ধপ ধারণ শিক্ষাদান ও 
শিক্ষালাভকে কোনো! বিধিবদ্ধ, যান্ত্রিক ও বাধ্যতামূলক রূপ দেয়। যদিও 
পদ্ধতিগুলি নিজ নিজ রূপ নেয়, তবুও পুর্ব অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার থাকা, 
এবং যে সমন্ত বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সাধারণ সাদৃশ্ঠ 

থাকার জন্য, অভিজ্ঞতা যে পথে ফলপ্রস্থ হয় তার স্বাভাবিক ধার৷ সম্বন্ধে 

কিছু কিছু রূপরেখা চিহ্নিত করা যেতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের ভাঙ্গর 
দিক থেকে বলতে গেলে, উত্তম পদ্ধতির বিভিন্ন লক্ষণ হল; _ধজু আচরণ, 

নমনীয় বুদ্ধিগম্য উত্সাহ বা শিক্ষালাভের সংঙ্কার-বিমুক্ত সঙ্বল্প, উদ্দেশ্যের 
অখণ্তা, নিজের কর্মততপরতার, এমন কি, চিস্তনেরও দায়িত্ব গ্রহণ। 



চতর্দশ অধ্যায় 
বিষয়-বস্তুর স্বরূপ 

১। শিক্ষক ও শিক্ষার্থার বিষয়-বস্ত 

মূল নিয়মের দিক থেকে, বিষয়-বস্তর স্বরূপ সম্বন্ধে যা বল! হয়েছে, তার 
বেশী আর কিছু বলার নেই (পূর্বে দেখুন প:১৭৪)। উদ্দেশ্ত সম্বলিত কোনে 
পরিস্থিতির বিকাশের পথে যে সমস্ত তথ্যকে পর্যবেক্ষণ, ম্মরণ, অধ্যয়ন ও 

আলোচনা করা হয়, এবং তার থেকে যে সমন্ত ধারণার ইঙ্গিত আসে, 
তাই নিয়েই বিষয়-বস্ত্ গঠিত | বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে, 
অর্থাৎ যে সমন্ত পাঠ-বিষয় নিয়ে পাঠক্রম গঠিত হয় তার সঙ্গে এই উক্তিটিকে 
যোগ করে, একে আরও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন । এখন প্রশ্ন হল এই 

ষে, লেখা, পড়া, গণিত, ইতিহাস, প্রক্কৃতি-পর্যবেক্ষণ, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, পদার্থ- 

বিচ্যা, রসায়ন, আধুনিক ও বিদেশী ভাষ! ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে আমাদের সংস্ঞার্থের তাৎপর্য কি? ঙ 

আমাদের আলোচনাতে এর পূর্বে খ যা স্থির হয়েছে তার ছুটি বিষয়ে 

ফিরে আসা যাক। শিক্ষা-অভিযানে শিক্ষকের ভূমিকা হ'ল সেই পরিবেশ 

যোগান যা সাড়া উদ্দীপিত করে, এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষাধারাকে নির্দেশিত 
করে। শেষ বিশ্লেষণে, শিক্ষক যা করতে পারেন তার “সব কিছুই” হ'ল 
উদ্দীপকের রূপান্তর করা, যাতে সাড়া যতোদুর সম্ভব নিশ্চিতরূপে, অভিপ্রেত 
বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত মানসতা গঠন করতে পারে। স্পষ্টত;ই বিভিন্ন 

পাঠ বা পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এইরূপ পরিবেশ যোগানোর কাজের সাথে 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অন্য বিষয়টি হ'ল, যে সব অভ্যাস গঠিত হয় তাকে 

তাৎ্পর্ধ দেবার জন্য কোনো! সামাজিক পরিবেশ থাকার অপরিহার্যতা । 

আমর! যাকে স্বাভাবিক শিক্ষা বলেছি, তাতে বিষয়-বস্তকে সরাসরি সামাজিক 

আদান-প্রদানের ছাচের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যক্তি ধাদের সঙ্গে থাকেন, 

তারা যা বলেন ও করেন, এই ছাচ তারই প্রতিরপ। এই তথ্যটি বিধিবদ্ধ 
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বা পরিকল্পিত শিক্ষাদানের বিষয়-বস্তর বোধগমাতার সন্ধান দেয়। কোনো 

আদিষ সমাজ-সম্ির নানা ক্রিয়াকর্ম ও ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে যে সব গল্প, 

এতিহ্ৃ, গান, মন্ত্রতন্ত্র জড়িত থাকে, তার মধ্যে একটা যোগস্থত্র দেখা 

যাস। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা! থেকে যে সব অর্থাবলী দানা বেধে এসেছে, এবং 

সমষ্টি যাকে এতো মূল্যবান যনে করেন যে, একেই তাদের সঙ্গবদ্ধ জীবনের 
ধারণার সঙ্গে একাত্ম করতে চান, এ সব এঁতিহিক বিষয় তারই প্রতিবূপ। 

এই বিষয়গুলি তাদের দৈনন্দিন আহার, শিকার, যুদ্ধ ও সন্ষির, এবং বস্ত, 

বাসন, ঝুড়ি তৈরী প্রভৃতি দক্ষতার কোনো অংশ নয় বলে, নাবালকদের 

উপরে জ্ঞাতসারে এগুলোর, ছাপ দিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময়, যেমন 

নামকরণ প্রভৃতি ব্রতাদির অনুষ্ঠানে, তীব্র প্রক্ষোভমূলক ভাবাতিশয্য নিযে 
এই কাজ করা হয়। গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষরূপে প্রয়োজনীয় রীতিনীতি পরিচালিত 

করা থেকে, তাদের অতিকথা, কাহিনী ও নানাবিধ আক্ষরিক সংকেতকে 

চিরায়ত করার জন্যই জ্ঞাতসারে অধিকতর যত্ব নেওয়া হয়। কারণ প্রথমোক্ত 

বিষয়ের মতো! শেষোক্ত বিষয় সাধারণ ক্রিয়া-কৌশলের স্ত্রে আহরণ করা 

যায় না। 

যখন সামাজিক গোী অধিকতর জটিল হয়, যখন অধিক সংখ্যক দক্ষতার 

প্রয়োজন হয়, এবং বাস্তবতার দিক থেকেই হোক বা গোষঠীর বিশ্বাস অন্থযায়ীই 

হোক, এ সব দক্ষতা গোঠীর অতীত অভিজ্ঞতাপ্রস্থত আদর্শ ধারণাবলীর 

উপর নির্ভর করে, তখন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সামাজিক জীবনের আধেঞ় 

অধিকতর স্ুত্রবদ্ধ হয়ে আসে। যেমন পূর্বেই বলেছি যে, সম্ভবতঃ সচেত- 

নতার সহিত সমষ্টিগত জীবনের পর্যালোচনা করা এবং তার মধ্যে ষে 

সমত্ত তাৎপর্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাকে নিষ্কাধিত করা এবং তাকে কোনো 
স্থসঙ্গত ব্যবস্থাতে নিয়মাবদ্ধ করার পিছনে মুখ্য প্রেরণা হল সমট্টিগত 

জীবনধারাকে চিরস্থায়ী করা। এর জন্যই নাবালকদের শিক্ষা দেওয়ার 

প্রয়োজনবোধ দেখা দেমম়। একবার বাছাই করা, স্থত্রায়ন করা ও সংগঠন 

করার রাস্তায় চলতে আরম্ভ করলে, তার আর নির্দিষ্ট সীমা থাকে না। 

লেখা ও মুদ্রণের উদ্ভাবন এ ক্রিঘ্বা-প্রণালীকে অপরিমেয় গতিশক্তি দান 
করে। পরিশেষে, গোীর অভ্যাস ও আদর্শের সাথে স্কুলপাঠ্য বিষয়-বস্তর 

যে যোগস্থত্র থাকে, তা ছল্সবেশ ধারণ করে চাপা পড়ে যায়। এসব বন্ধন 
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এতো শিথিল হয়ে যায় যে, সময়ে সময়ে মনে হয় যে, কোন যোগন্থত্র 
যেন ছিলোই না; যেন কোনে! বিষয়-বস্ত নিজের স্বতন্ত্র স্বার্থেই জ্ঞান হয়ে 
উপস্থিত রয়েছে; কোনো সামাজিক মূল্যবোধের ধার না ধরেই, অধ্যয়ন যেন 
শুধু জ্ঞানের স্বার্থেই জ্ঞান লাভ করার একটা কর্মীনুষ্ঠান। যেহেতু বাস্তব 
কারণ বশতঃ এই ঝৌক প্রতিরোধ করা নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ (পূর্বে দেখুন 

পৃঃ ১১-১২), সেই হেতু যে যোগন্ত্র অতো সহজেই দৃষ্টির আড়ালে চলে 

যায়, তাকে দৃষ্টিতে আনা এবং পাঠক্রমের মুখ্য অংশগুলোর সামাজিক 
আধেয়, এবং তার ন্যস্ত কর্ষকে কিছু বিশদ ভাবে দেখিয়ে দেওয়াই আমাদের 
এই তাত্বিক আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য । এ 

শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়গুলো বিবেচনা করা 
দরকার । বিষয়-বস্ত সম্বন্ধে শিক্ষাথীদের বর্তমান জ্ঞান অপেক্ষা শিক্ষকের 

অনেক বেশী জ্ঞান থাকার তাৎ্পধ হম্ল স্থুনিিষ্ট আদর্শ যোগান, এবং 

অপরিণতদের স্থুল ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন সম্ভাব্যতাকে নিজের কাছে প্রকট 

করা। (১) উপস্থিত সমাজ জীবনের যে সব তাৎপর্য জ্ঞাপন করা বাঞ্ছনীয়, 

স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের উপাদান তাকে মৃত ও বিশদ ভাষায় রূপান্তরিত করে। 

কৃষট্টির ষে সব সার উপাদানকে চিরস্থায়ী করতে হবে, বিবয়-বস্তব শিক্ষকের 

কাছে সেটাই পরিষ্কার করে তুলে ধরে; এবং এমন সংগঠিতরূপে তুর 
ধরে যে, তাৎপধগুলোকে আদর্শান্বিত করা না হলে শিক্ষককে যে সব 

এলোমেলে। প্রচেষ্টা করতে হতো তার হাত থেকে তিনি রক্ষা পান। 

কাজকর্ষধ করার পরিণতিরূপে অতীতকালে যে সব ধারণা আয়ত্ত কর! হয়েছে 
তার জ্ঞান ছোটদের প্রতীয়মান আবেগপূর্ণ ও লক্ষ্যহীন প্রতিক্রিয়াগুলির 

তা্পধ বুঝতে শিক্ষককে সাহায্য করে এবং এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে সেই 

ধারায় পরিচালিত করার উদ্দীপক যোগায়, যাতে এ সব প্রতিক্রিয়া কোনো 

সার্থক রূপ নিতে পারে। শিক্ষক সঙ্গীতের বিষয় যতো বেশী জানেন ততোই 

তিনি শিশুর অসংলগ্ন সঙ্গীত আবেগের সম্ভাব্যতাকে উপলব্ধি করতে পারেন। 

সংগঠিত বিষয়-বস্ত শিক্ষকের অভিজ্ঞতার মতোই বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্থপক্ 
পরিণতিকে উপস্থাপিত করে, কারণ এই সব অভিজ্ঞতা একই জগৎ থেকে 

আহত এবং ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা ও প্রশ্নোজনের অনুরূপ হয়ে গড়ে উঠেছে। 

বিষয়-বস্ত, পূর্ণত্ব বা অভ্রান্ত মনীষা উপস্থাপিত করে না। কিন্ত নতুন 
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অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার প্রাপ্তব্য বিষয়ের মধ্যে বিষয়-বস্তই সর্বোত্তম, 
এবং সে অভিজ্ঞতা অন্ততঃ কোনো কোনো দিকে উপস্থিত জ্ঞান ও শিল্প 

স্্টির মধ্যে যে সব কৃতিত্ব রয়েছে তাকে ছাড়িয়েও যেতে পারে। 

অন্য কথায় শিক্ষকের দ্রিক থেকে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় হ'ল কাজ করার 

উপযুক্ত বিভিন্ন সঙ্গতি ও তার প্রাপ্তব্য মূলধন। কিন্ত তরুণদের অভিজ্ঞতার 

দিক দিয়ে বিষয়-বস্তর দূর-ব্যবধান কেবল প্রতীয়মানই নয়; তা বাস্তবও 
বটে। কাজেই শিক্ষার্থীর বিষয়-বস্ত পূর্ণ-বয়স্কদের স্ত্রবদ্ধ, দানাবাধা ও 
স্থসম্বদ্ধ বিষয়-বস্তর, অর্থাৎ কলাগগ্রস্থে ও কলান্য্টিতে তা যে ভাবে থাকে, 

তার প্রতিরূপ হয় না, হতে পারে না। বড়োদের গ্রন্থবদ্ধ বিষয়-বস্ত, ছোঁটো- 

দের বিষয়-বস্তর বিভিন্ন “সম্ভাব্যতার” প্রতীক, তার বর্তমান অবস্থার নয়। তা 

প্রত্যক্ষভাবে বিশেষজ্ঞের বা শিক্ষকের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে প্রবেশ করে, 

প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মধ্যে নয়। পাঠ্য পুস্তকের ও অন্যান্ঠ পূর্বাবস্থিত জ্ঞানের 
সঘ্যবহার করার মধ্যে যে সব ভ্রীস্তি রয়েছে, তার বেশীর ভাগের জন্যই 

দায়ী শিক্ষক ও ছাত্রের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়-বস্তর পার্থক্য মনে 
না রাখা । বিষয়-বস্তর প্রতি শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের মনৌভাবের মধ্যে 
এতো! বেশী পার্থক্য থাকে বলেই, মানব-প্রকৃতির গডন ও গুণ সম্ন্ধে মূর্ত 
ধান থাকার খুব বেশী প্রয়োজন হয়। শিক্ষক বাস্তবে যা উপস্থাপিত করেন, 
শিক্ষার্থী কেবল প্রতীকরূপেই তাকে পুনরুপস্থাপিত করে । অর্থাৎ শিক্ষক 

ইতিপূর্বেই যে বিষয়গুলো জেনেছেন, শিক্ষার্থী সেগুলো কেবল শিখছেন । 
কাজেই দুজনের সমস্যা আমূল তফাতি। যখন শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাকার্ষে 
নিযুক্ত থাকেন তখন বিষয়-বস্তকে পুরোপুরি তার দখলে রাখতে হয়। তার 

মনোযোগ দেওয়া উচিত শিক্ষার্থীর মনোভাব ও সাড়ার দিকে । শিক্ষকের 
্যস্ত কাজ হ'ল, বিষয়-বস্তর সাথে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সুত্রে শিক্ষার্থীকে বুঝতে 
পারা; আর শিক্ষার্থীর মন অবশ্যই তাঁর নিজের উপরে থাকবে না, থাকবে 
আলোচ্য বিষয়ের উপর | বিষয়টা একটু অন্যভাবে বললে এই াড়ায় যে, 
শিক্ষক বিষয়-বস্তর মধ্যেই নিজেকে নিযুক্ত রাখবেন না, নিযুক্ত রাখবেন 
শিক্ষার্থীর উপস্থিত প্রয়োজন ও সামর্থের সাথে বিষয়-বস্তর ক্রিয়া-বিক্রিরায় । 

কাজেই কেবল পাণ্ডিত্যই যথেষ্ট নয়। প্ররুতপক্ষে পাঁণ্ডিতোর বা বিষয়- 
বস্তকে পূর্ণ দখলে রাখার এমন কতক গুণ আছে, যা! আলাদাভাবে নিলে, 
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শেখাবার পথে বাধার স্ট্টি করে, “যদি” শিক্ষকের অভ্যাসগত মনোভাব, 

শিক্ষার্থীর নিজের অভিজ্ঞতার সাথে বিষয়-বস্তর যে ক্রিরা-বিক্রিয়া হচ্ছে, 
তার প্রতি তৎপর “না” থাকে । প্রথমত: শিক্ষকের জ্ঞান শিক্ষার্থীর জানা 

বিষের পাল্লা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে । এর মধ্যে এমন সব 

মূল নিয়ম থাকে, যা অপরিণত শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও স্বার্থবোধের বাইরে । 
শিক্ষকের জ্ঞান, নিজগুণে এবং নিজে থেকেই শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার জীবন্ত 

জগৎ উপস্থাপিত করে না; যেমন, মঙ্গলগ্রহ সগ্বদ্ধে কোনো জ্যোতিবিদের 

জ্ঞান একটি শিশু যে কক্ষে থাকে তার সাথে শিশুর পরিচয়লন্ধ জ্ঞান 

উপস্থাপিত করে নাঁ। দ্বিতীয়তঃ, অঞ্জিত ক্ষীপ্ডিত্যের উপাদান সংগঠিত 

করার পদ্ধতি, বিছ্যারভ্তকারীর পদ্ধতি থেকে অন্তরূপ। এ কথা সত্য নর 

যে, ছোটদের অভিজ্ঞতা অসংগঠিত) অর্থাৎ তা ভিন্ন ভিন্ন টুকরো জিনিসের 
আধার। কিন্তু তা সংগঠিত হরেছে আকর্ণণের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক কেন্ত্র- 

গুলিকে ঘিরে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায় ষে, শিশুর বাড়ীই তার ভৌগোলিক 
জ্ঞানের সাংগঠনিক কেন্দ্র হয়ে দাড়ায় । তার অঞ্চলের মধ্যে তার চলাফেরা, 

তার বিদেশ ভ্রমণ, তার বন্ধুদের অলীক কাহিনী, সেই সব বন্ধন যোগায়, 

য। তার ট্রকরো খবরগুলোকে একত্র করে রাখে । কিন্তু ভূগোল বিশা- 

রদের ভূগোল, অর্ধাৎ যিনি এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার বিভিন্ন সংশ্লেষকে 

পূর্বেই স্পষ্ট ও পুষ্ট করেছেন, তার ভূগোল সংগঠিত হয় নানাবিধ তথ্যের 

পারম্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে, এই তথ্যাবলী তার বাড়ী, দৈহিক গতিবিধি 

বা বন্ধুদের সাথের সম্পর্কের ভিত্তিতে থাকে না। ঘিনি বিজ্ঞ তার কাছে 

বিষয়-বস্ত স্থদুরপ্রসারী, নিখুঁত ভাবে নির্গারিত এবং যুক্তি অন্সারে পার- 

স্পরিক স্ত্রে সম্পর্কযুক্ত । খিনি শিখছেন, তার কাছে নিবয়-বস্ত তরল, 

আংশিক এবং তার বাক্তিগত বৃত্তির সম্পর্কে যুক্ত। শেখাবার সমস্যা হ'ল 

বিশেষজ্ঞের পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের দিকে ছাত্রের অভিজ্ঞতাকে গতিশীল রাখা। 

এর থেকেই প্ররোজন দেখ| দের যে, শিক্ষককে বিষয়-বস্ত এবং ছাত্রের 

প্রয়োজন ও সামর্ধয, _ছুটে বিনয়কেই জানতে হবে । 

৯৬ 



২৪২ শিক্ষা দর্শন 

২। শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণী করণ 

তথ্যাবলীকে বিপর্যস্ত না করে, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার মধ্যে বিষয়-বস্তর 
ক্রমবিকাশের মোটামুটি তিনটি নমুনাগত পর্যায় চিহ্নিত করা! যেতে পারে। 

প্রথমাবস্থায়, জ্ঞান অবস্থান করে বুদ্ধিগম্য যোগ্যতার আধেয়রূপে__কাজ 

করার ক্ষমতারপে। এই জাতীয় বিষয়-বস্ত বা জ্ঞাত উপাদান, জিনিসের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা পরিচিতিতে প্রকাশ পায়। পরে, জ্ঞাপিত জ্ঞান বা 

সংবাদের মাধ্যমে এই উপাদান ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত ও গভীর হতে থাকে। 

সর্বশেষে, একে বিবরধিত, এবং ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত সংগঠিত উপাদানে 
পরিণত করা হয়__এমন একজনের উপাদানে পরিণত করা হয় যিনি বিষয়টিতে, 

আপেক্ষিক অর্থে, একজন বিশেষজ্ঞ । 

(১) লোকের কাছে যে সবজ্ঞান প্রথম আসে, এবং যে জ্ঞান সবচেয়ে 

গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তা হ'ল “কি করে করতে হয়,” সেই 
জ্ঞান। যেমন, কি করে হাটতে হয়, কথা বলতে হর, পড়তে হয়, লিখতে 

হয়, স্কেটু করতে হয়, সাইকেল চড়তে হয়, মেসিনের তত্বাবধান করতে 

হয়, হিনাব করতে হয়, ঘোড়া চালাতে হয়, জিনিস বিক্রি করতে হয়, 

দুলাক সামলাতে হয়, এ রকমের অসংখ্য কাজ। যে সহজ-প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়! 

কোনো উদ্দেশ্তের প্রতি অভিযোজিত হয়, তাকে অলৌকিক জ্ঞান মনে 
করার যে জনপ্রিয় ঝৌক রয়েছে তা যুক্তিহীন হলেও, জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধিগত 
নিয়ন্ত্রকে একাত্ম করার যে প্রবল ঝৌোক থাকে সেটি তারই সাক্ষ্য দেয়। 

যখন শিক্ষা, জ্ঞানের পাগ্ডিত্যপূর্ণ ধারণার প্রভাবে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে হত্রবদ্ধ 

তথ্য ও সত্যাবলী ছাড়া আর সব কিছুকেই উপেক্ষা করে, এবং এ কথ৷ 
বুঝতে অক্ষম হয় যে, সব সময়েই প্রাথমিক বা প্রারভ্তিক বিষয়-বস্ত 
এমন এক কর্মতৎপর ক্রিয়ারূপে বর্তমান থাকে যার মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 

ব্যবহার ও বস্ত নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করতে হয়,_তখনই শিক্ষণীয় বিষয়- 

বস্তকে শিক্ষার্থার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়। 
ফলে তা এমন কিছু' হয়ে ঈ্ড়ায় যে সেটা মুখস্থ করতে হবে, এবং দাবী 
করলে তার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। বিপরীত পক্ষে, বিকাশের স্বাভাবিক 
ধারার স্বীকৃতি সর্বক্ষেত্রেই সেই নব পরিস্থিতি নিয়ে শুরু করে যার মধ্যে 
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“করে শেখা” থাকে | বিবিধ কলা ও বৃত্তি পাঠক্রমের উদ্যোগ পর্ব গঠন 
করে। কারণ এরাই, কি করে উদ্দেশ্ত সম্পাদনে অগ্রসর হতে হয়, তা 
জানবার প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে থাকে । 

জ্ঞানস্চক জনপ্রিয় শব্দাবলী সর্বক্ষেত্রেই জ্ঞানের সঙ্গে কর্ষে যোগ্যতার 
সন্বন্ধ বজায় রাখে । বিদ্ধ সমাজহু্ট দর্শনগুলেো৷ এই সম্বন্ধটা হারিয়েছে । 

ইংরেজি কেন্ ওক্যান্ শব্দ সাদৃশ্ত। মনোযোগের অর্থ কোনো কিছুর যত্ুষ্ 
নেওয়া, অন্ুরাগ এবং কল্যাণের আশা উভয় অর্থেই। খেয়াল করার অর্থ 
কোনো উপদেশকে কাজে পরিণত করা, যেমন ছেলে মায়ের কথা খেয়াল 

করে,_এবং কোনো! কিছুর যত্রু নেওয়া, ধেমন ধাত্রী ছোটো শিশুদের প্রতি 
খেয়াল রাখে । চিন্তাশীল এবং বিবেচক হওয়| মানে অন্যান্তের দাবীর প্রতি 

লক্ষ্য রাখা । ইংরেজি গ্যাপ্রিহেন্সন্ শব্দটির মানে অবাঞ্চিত পরিণামের 

আশঙ্কাও হতে পারে, আবার বুদ্ধিগত উপলব্ধিও হতে পারে। উত্তম 
বুদ্ধি বা বিচার বৃদ্ধি থাকার অর্থ, অবস্থানগযায়ী আচরণ করতে জানা। প্রভেদ 
করা, কেবল পার্থক্য করার জন্যই পার্থকা করা নয়, যাকে চুল-চেরা৷ অভ্যাস 
বলে নিন্দা কর! হয়__এর অর্থ হ'ল, কাজ করার সম্পর্কে কোনো ব্যাপারের 

মধ্যে হুক্ম দৃষ্টি থাকা। জ্ঞান বা বিজ্ঞতা শব্দ, জীবনের সঙ্গত পরিচালনার 
সঙ্গে যোগ কখনো হারায়নি। কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই জ্ঞানের মুখা অর্থ ্াড়িয়েছে 
কর্ম-বিচ্ছিন্ন একট সংবাদ ভাগডার। কক, নাবিক, বণিক, চিকিৎসক ও 

শ্রমশালার গবেঘকের মনে জ্ঞানের এ অর্থ কখনোই উদয় হয় না। 

জিনিস-পত্র নিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে করতেই জিনিসের সঙ্গে 

পরিচিতি বা ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। যে জিশিস-পত্রের সঙ্গে আমরা সর্বাধিক 

স্থপরিচিত তা হ'ল আমাদের সচরাচর ব্যবহৃত ত্রব্যাদি-যেমন চেয়ার, 

টেবিল, কলম, কাগজ, কাপড়-জামা, খাছবস্ত, ছুরি, কাটা ইত্যাদি সাধা- 

রণ স্তরের জিনিস। পরে একজনের পেশ! অনুযায়ী এরা বৈশিষ্ট্পুর্ণ জিনিসে 

পৃথকীকৃত হয়। পরিচিতি শব্দটি জিনিসের জ্ঞান সন্ন্ধে যে ঘনিষ্ঠ ও প্রক্ষোভ- 

মূলক অর্থ ইঙ্গিত করে, জিনিসকে কোনো! উদ্দে্ঠপূর্ণ কাজে খাটানোর ফলেই 
সে জ্ঞান দান! বেধে আসে । আমর! জিনিসটিকে নিরে বা জিনিসটির উপরে, 

বার বার এতো! কাজ করছি যে, তা কি ভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করবে 

তা পূর্বেই অন্মান করতে পারি,_এই হ'ল ঘনিষ্ঠ পরিচিতির অর্থ। কোনো 
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ঘনিষ্ঠ জিনিসের সম্পর্কে আমরা প্রস্তত থাকি। সে জিনিস আমাদিকে 

অতফ্িিতে আক্রমণ করে না বা আমাদের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে ছলনাও 

করে না। এই দৃগভঙ্গী একটা ঘরোয়| ব! বন্ধুতার ভাব সুচিত করে, সচিত 
করে একটা সহজভাব ব1 দীপ্তি । অন্যদিকে, যে সব জিনিস নিয়ে আমরা 

কাজ করতে অনভ্যন্ত, তা হয়ে দীড়ায় অদ্ভুত, অপরিচিত, নিশ্রাণ, অতি- 

পরোক্ষ ও “অমৃত্ত' | 

(২) কিন্ত জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায় সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা হয়ত আমাদের 

বোধশক্তিকে ঘোলাটে করে দেবে । নিদিষ্ট কারিগরি শিক্ষার ফলে যে 

জ্ঞান আসে, তা ছাড়া আর প্রায় সব জ্ঞানই এই পর্যায়তুক্ত। উদ্দেশ্ঠপুর্ণ 
কাজের ধরনের মধ্যে মানুষ নিয়ে কাজ করাও থাকে, আবার জিনিস নিয়ে 

কাজ করাও থাকে । মেলামেশার আবেগ ও আদান-প্রদানের অভ্যাসকে 

অন্যান্তের সঙ্গে সফল সম্বন্ধ বজায় রাখার উপযোগী করে নিতে হয়। ফলে 

সমাজ-জ্ঞানের এক বৃহৎ ভাগার গড়ে ওঠে। এই আন্তর্যোগাযৌগের ফলে 
একজনে আর সব লোকের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখে । তার৷ তাদের 

অভিজ্ঞতার কথা বলে, এবং তাদের কাছে যা বলা হয়েছে, ফিরে সে কথাও 

ঝূনে। এই সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে ব্যক্তির যতো আগ্রহ ব। 
সংশ্লিষ্টতা থাকে, তার বিষয়-বস্ত ততোই তার নিজের অভিজ্ঞতার একটা 

অংশ হয়ে দাড়ায়। অন্যান্তের সঙ্গে কর্মত্পর সংযোগ আমাদের নিজম্ব 

বিষয়ের এমন একটা ঘনিষ্ঠ ও জীবন্ত অংশ যে, “এখানে আমার অভিজ্ঞতা 

শেষ হ'ল, তোমার অভিজ্ঞতা আরম্ভ হ'ল,» এ রকম বলার মতো! কোনো 

সুম্পষ্ট রেখা টানা অসম্ভব। যৌথ কাঙ্গে অংশীদার হওয়ার জন্য, অন্যান্যে 
তাদের কর্মাংশের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের কাছে যা বলে, তা তখনই 
আমাদের কর্মাংশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায়। চোখ বা হাতের মতো 

কানও অভিজ্ঞতা লাভের সমান সমান অঙ্গ । চোখের দ্রিগন্তের বাইরে যা 

ঘটে, তার বিবরণ পড়ার জন্য চোখকে কাজে লাগানো হয়। আমর! যে 

সব জিনিস দ্বাণ করতে বা ধরতে পরি, তার মতোই স্থান ও কাল হিসাবে 

বহু দূরবর্তী জিনিসও আমাদের কাজের ফলাফলকে প্রভাবিত করে। যে 
সব জিনিস প্রকৃতই আমাদিকে সংশ্লিষ্ট করে তার কোনো বিবরণ যদি আমাদের 
হাতের কাজ করতেঃ'সহায়তা করে, সে বিবরণও'আমাদের ব্যক্তিগত, অভি- 
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জ্ঘতার মধো এসে পড়ে । এই জাতীষ বিষয়-বস্তকে জ্ঞ।তবা-বিষয় ( সংবাদ ) 

বলে। 

ব্যক্তিগত কাঙ্গ করার মধ্যে আদান-প্রদানের স্থান আমাদিকে স্কুলের 

জ্ঞপনীয় বিষয়-বস্কর মূল্য আন্দাজ করতে নির্ণায়ক যোগাব। কোনো ছাত্র 
যে প্রশ্নটির সাথে জড়িত, জ্ঞাতবা বিধন কি সে প্রশ্নটির থেকে স্বাভাবিক- 

ভাবে ওঠে? ত|কিতার অধিকতর প্রতাক্ষ পরিচিতির সাথে খাপ খায় 

যাঁতে এ পরিচিতির কার্ষকারিতা বাডে এনং তার অর্থ গভীর হয়? যি 

জ্ঞাপনীয় বিষব এই প্রয়োজন ছুটি মেটা ত| হলে তা শিক্ষামূলক । কতো- 

খানি পড। হল না শোনা হল, তার কেঞ্কনা 'গুকত্ব নেই, অন্থদিকে পড়া 

শোনা যতো বেশী ভয় ততোই ভালে। “যদি” তাতে ছাত্রের প্রযোজন 

গাঁকে, এবং দে তাকে তার নিজের কোনে। পরিস্থিতিতে খাটাতে পারে । 

কিন্ত এই সব প্রপ্মোজন তত্বতঃ স্মত্রস্থ করা যতো সহজ কার্ধতঃ 

গাটানো ততে। সহজ নর। আধুনিক কালে, আন্র্ষোগাযোগের ক্ষেত্রের 

প্রপার, আকাশের নহুদূরবর্তাঁ স্থান এবং ইতিহাসের অতীত ঘটনাবলীর 
পরিচিতি লাভের উপযুক্ত যন্বপাতির রচনা, সংবাদ,_প্রামাণ্য এবং প্রমাণ 

হীন, লিপিবদ্ধ করা ও বন্টন করার জন্য মুদ্রাযন্ত্র ও অন্যান্য কেনের 
সহজলভ্যতা, এক বিশালকায় জ্ঞাতব্য বিণয্ব-বস্ত স্থষ্টি করেছে। এ সব 

সংবাদ শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে বূপান্থরিত করা অপেক্ষা, তা 

দিয়ে তাকে অভিভূত করা অনেক সহজ। সহজেই এ সব সংবাদ আর 
একটা অদ্ৃত জগৎ গঠন করে, এবং এই জগত ব্যক্তিগতরূপে পরিচিত 

জগতের উপর স্থাপিত হয়। শিক্ষার্থীর একমাত্র সমস্য দীড়ায়, স্কুলের 
প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করা ও প্রমোশন পাওয়ার উদ্দেশ্টে এই অদ্ভুত জগৎ্টার 

বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা। সম্ভবতঃ আজকাল প্রায় সকল 

লোকের কাছেই জ্ঞান শব্দের সর্বাধিক বিশিষ্ট নিগুঢ় অর্থ হয়ে ঈাড়িয়েছে 

অস্ান্যের দ্বারা নির্ণাত তথ্য ও সত্যাবলী। অর্থাৎ যে সব উপাদান সারি- 
সারি এট্লাস্, জ্ঞানকোধ, ইতিহাস, আত্মজীবনী, ভ্রমণ কাহিনী ও বৈজ্ঞানিক 

্রস্থরূপে লাইব্রেরীর তাকে ত্বাকে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে,_তাই হল জ্ঞান। 

উপাদানের এই চমকপ্রদ বিশ্ময়কর স্তূপ, মানুষের অজ্ঞাতপারে জ্ঞানের স্বরূপ 
সম্বন্ধীয় ধারণাকে প্রভাবিত করেছে। যে সমস্ত উক্তি ও প্রস্তাবের মধ্যে 
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জ্ঞান,_অথাঁৎ সমস্তার সঙ্গে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতার ফলাফল, দানা বেঁধে 

জম! হয়ে পড়েছে সেগুলোকেই আসল জ্ঞান বলে। এইভাবে অন্রুসন্ধানের 

ফলাফলরূপে এবং অধিকতর অনুসন্ধানের সঙ্গতিরূপে জ্ঞানের যে স্থান 

রয়েছে, তার থেকে স্বতন্ভাবে জ্ঞানের বিবরণীকেই জ্ঞান বলে ধরা হয়। 

অতীত বিজ্জর়ের লুগ্ঠিত সামগ্রী দ্বারা মানুষের মনকে কারাবন্দী করা 

হয়। অন্ত্রশন্ব নব, অজানিতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কার্ধাবলী নয়, কেবল- 

মাত্র লুস্তিত সামগ্রী বাবহার করেই জ্ঞানের অর্থ, তথ্য ও সত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 

সংবাদ-জ্ঞপক বিবিধ প্রন্তাপ্পের সঙ্গে জ্ঞানের এই প্রকার একাত্মীকরণ 

যখন নৈরারিক ও দার্শনিকদের কাঁধে চেপেছে, তখন এতে আশ্চর্য হবার কিছু 
নেই যে এই আদর্শ শিক্ষাকেও প্রায় পুর্ণ শাসনে রেখেছে । ফলে প্পাঠক্রমের" 

বহুলাংশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্য সংবাদ বন্টন করে ও 

প্রতিটি পাঠ্য বিঘয়কে ভিন্ন ভিন্ন পাঠে বিভাগ করে নিয়ে, এই সম্পূর্ণ 
ভাগারটিকে ধারাবাহিক পাঁঠমালারূপে উপস্থাপিত করে। সপ্ধদশ শতক 

পর্যন্ত ভাগারট ক্ষুদ্র ছিল। স্থৃতরাং আদর্শ ছিল সেটি সম্পূর্ণ এবং সর্বতোভাবে 
দখল করা। কিন্ত তা এখন এতো বোঝাই হয়েছে যে এর সবটা কোনো 

একদ্ীন লোকের আয়ত্তে আনা যে অসম্ভব সেটি অতিশয় সুম্পষ্ট। কিন্ত 

এতে শিক্ষার আদর্শ তেমন সংক্রমিত হয়নি। বিত্ার প্রতিটি শাখাতেই 
অন্নসন্ন জ্ঞন অর্জন কর! কিন্ব। অন্ততঃ; কোঁনে। নির্বাচিত বিষয় সমর 
মধ্যে এরূপ করা এখনো! সেই মূলনীতিই রয়েছে, এবং এই দিয়েই প্রাথমিক 

স্কুল থেকে আরম্ভ করে কলেজ পর্যন্ত একটা পাঠক্রম গঠন কর। হয়। এর 

সহজ অংশগুলো দেওয়! হয় প্রথম বছরগুলোতে, আর কঠিন অংশ দেওয়া 

হয় পরে। 

এহেন অবস্থ! থেকেই শিক্ষাদাতার অভিযোগ আসে যে, শিক্ষা ছাত্রের 

চরিত্রে প্রবেশ করে না, তার আচরণকে প্রভাবিত করে না; আপত্তি 

আসে মুখস্থ করার কাজ ও মুখস্থ বিদ্যার বিরুদ্ধে; তথ্যাবলী নিয়ে ভূতাবিষ্ট 
থাকার বিরুদ্ধে; চুল-চেরা পার্থক্যের প্রতি গভীর অন্থরক্তি, এবং নিয়ম ও 
তত্বের বিকৃত-বোধের বিরুদ্ধে। যেজ্ঞান প্রধানতঃ পরোক্ষ,_অন্তান্ত লোকের 

জ্ঞান,_তা কেবল শব্দগতই থেকে যেতে চায়। শব্দাবলীতে সন্নিবেশিত 
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হয় বলেযে সংবাদ আপত্তিকর তা নয়; কারণ সংবাদ-বিনিময় শব্বাবলীর 

মাঁধামেই হয়ে থাকে৷ কিন্তু যা জ্ঞাপন করা হয় ত| যে পরিমাণে বিদ্যার্থার 

অভিজ্ঞতার মধ্য সংগঠিত না হয়, বিজ্ঞপ্তি সেই পরিমাণে কেবল শবেই 
পরিণত হতে থাকে; অর্থাৎ নিছক ইন্দ্রিয়উদ্দীপক ও অর্থহীন থেকে 

যাঘস। তখন তা যান্থিক প্রতিক্রিয়া আহ্বান করার পক্ষে ক্রিয়া করে, বিবুতির 

পুনরাবৃত্তি করার জন্য স্বরযন্ত্রে সদ্বাবহার করার যোগাতা আনে, হাত দিমে 

লেখবার বা “আক” কষার যোগ্যতা আনে । 

জ্ঞ/ত থাকার অর্থ অবধারিত থাকা; কোনো সমস্যা নিয়ে ফলপ্রস্থ 

পর্যালোচনা এবং তার মীমাংসার জন্য অন্ুসন্ধানের প্রতি, এবং মীমাংসা 

করার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব স্থাপনের জন্য, বিষয়-বস্তর উপর প্রয়োজনীয় 
দখল থাঁক।। অবধারিত জ্ঞান হল সেই উপাদান কোনো সংশযাপন্ন 

পরিস্থিতিতে যা স্বীরুত, মীমাংসিত, স্থপ্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্চিতরূপে অবলম্বন 

করা যায়। অবধারিত জ্ঞান সংশয় থেকে আবিষ্কারের দিকে এক ধরনের 

মানস সেতু । এটির হ'ল, কোনো বুদ্ধিমান মধ্যস্তের হ্যান্তকর্ম । এই জ্ঞান 
মানব জাতির পূর্ব অভিজ্ঞতার মোট ফলাঁফলকে প্রাপ্তিযোগ আকারে, 

নতুন অভিজ্ঞতার তাৎ্পর্ধকে বৃদ্ধি করার সংঘটক রূপে, সংক্ষিপ্ত ও লিপিবদ্ধ 
করে রাখে । যখন কারও কাছে বল! হয় যে, ক্রটাশ সিজারকে হত্যা 

করেছিল, বা! বলা হয় যে, কোনো বৎসরের ব্যাপ্তিকাল তিন শত পয়ষট ও 

এক চতুর্থাংশ দিন, বা এই যে, বৃত্তের পরিধি তার ব্যাসের অন্ুপাতে 
৩.১৪১৫), তখন শ্রোতা অপরের লব্ধ জ্ঞানই পায়। কিন্তু তার নিজের 

কাছে তা হয়ে দাড়ায় আরো জানবার উদ্দীপক বিশেষ । তার দিক থেকে 

জ্ঞান” আয়ত্ত করা নির করে ষা জ্ঞাপন করা হয়েছে তার প্রতি তার 

সাড়ার উপরে । 

৩। বিজ্ঞান ব৷ যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান 

বিজ্ঞান হ'ল, জ্ঞানের সর্বোত্তম চারিত্রিক রূপ। এর সীমার মধ্যে 
বিজ্ঞান হ'ল, জ্ঞানের পুর্ণাঙ্গ পরিণতির প্রতিরূপ, জ্ঞানের পূর্ণতা । বিজ্ঞানের 
পাল্লার মধ্যে যা কিছু জান! থাকে তা নির্ভুল, স্থনিশ্চিত, মীমাংনিত, সংশয়- 



২৪৮ শিক্ষা দর্শন 

হীন। বিজ্ঞান হ'ল তাই, যা “দিয়ে” আমরা চিন্ত| করি, যা “নিয়ে” চিন্তা 

করি_তা নয়। বিজ্ঞানের গ্ররুগম্ভীর অর্থে জ্ঞানকে, জনমত, অনুমান, 

দূরকল্পন এবং শুধুমাত্র সংস্কার প্রভৃতি থেকে আলাদ! কর! হয়। জ্ঞানের 

মধ্যে বিষয়-বস্ককে এমন ভাবে স্ুনির্ধারিত করা হয় যে তা “এই রূপই” হবে, 

অন্যরূপ বলে সংশঘ থাকবে না। কিন্ত অভিজ্ঞতা আমাদিকে সচেতন 

করিয়ে দেয় যে, “বিধ-বস্তর" বৃদ্ধিগমা নিশ্চমতা, আর “আমাদের” নিশ্চয়তার 
মধ্যে পার্থক্য আছে। বলতে গেলে আমর! ষেন সহজ প্রতীতির জন্যই 

সষ্ট হয়েছি; অল্পে বিশ্বাস কর।যেন আমাদের প্রকৃতিগত । বিশঙ্খল মন 

অনিশ্চয়তা ও বুদ্ধিগত সংখ্গর নিয়ে থাকতে বিমুখ”মন যেন স্বীকৃতি 
দিতেই তৎপর । মন পছন্দ করে, জিনিন যেমন আছে তেমনই থাকুক, 

অনড় থাকুক, পর্যাপ প্রমাণ ছাডাই সেট। চলুক। ঘনিষ্ঠতা, জনমত ও 
বাপন।র উপষে।গিতাকে সহজেই সত্যের মানদণ্ড করে নেয়,_-করে নেয় 

অজ্ঞতা, অভিমত ও চলিত ভ্রমের বশ্তত। স্বীকার। শিক্ষার ক্ষেত্রে, এ সব 

জিনিস অজ্ঞতার চাইতেও বড়ো শক্র। এই জন্যই সক্রেটিস্কে বলতে 

হয়েছিল যে, অজ্ঞতার সচেতনতাই বিজ্ঞতার প্রতি ফলপ্রস্থ অন্ুরক্তির 

আরম্ভ; আর ডিকার্টেকে বলতে হয়েছে ষে, সংশয়ই বিজ্ঞানের সুতিকাগার। 

€ পূর্বে আলোচন। করেছি যে, বিধর-বস্ত বা তথ্যের এবং ধারণাবলীর মূল্য 

পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বার| যাচাই করে নিতে হয়। এরা মূলে পরীক্ষা সাপেক্ষ 

এবং অস্থায়ী । আমাদের হঠকারী স্বীকৃতি ও ঘোষণার অভিরুচি ও বিচার- 

বিমুখতা এই সঙ্কেত করে যে, আমরা স্বভাবত:ই পরীক্ষা প্রণালীকে সংক্ষেপ 
করতে তৎপর। আমরা অগভীর এবং অব্যবহিতরূপে অদূরদর্শী প্রয়োগ 
নিয়েই সন্তষ্ট থাকি। তথ্য ও ধারণ! যদি মাঝারি রকম সন্তোষজনক কাজ 

করে, তা হলেই আমরা খুশী হয়ে ধরে নিই যে, আমাদের অঙ্গীকার সমর্থিত 

হয়েছে । এমন কি, বিফলতার ক্ষেত্রেও আমাদের তথ্যাবলী ও চিন্তনের 

অসম্পূর্ণতা ও অশ্ুদ্ধতার উপরে দৌষ না দিয়ে আমরা দৌষ দিতে চাই 
আমাদের মন্দ ভাগ্য ও অবস্থা বিপর্যয়ের উপরে | মন্দ পরিশামকে আমাদের 

প্রকল্পগুলোর ভ্রান্ত ও শর্তগুলোর অসম্পূর্ণ অন্নসন্ধানের উপর না চাপিয়ে 
( এবং এই ভাবে প্রথমটির জন্য পুনবিবেচনা করার উপাদান, এবং পরেরটির 

জন্য সম্প্রসারণের উদ্দীপক যোগাড় করে ), দৌষ চাপাই প্রতিকূল অদৃষ্টের 
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উপরে । এমন কি, আমাদের প্রকল্পের এ দশা হওয়া সত্বেও আমাদের 

ধারণা গুলোকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে থাকার জন্য আমরা গৌরব বোধও করি। 
এই সমস্ত প্রকৃতিগত প্রবণত। এবং এর থেকে যে সব কুফল আসে, 

তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান সতর্ক প্রহরীর প্রতিৰপে কাজ করে। শর্তাধীনে চিন্তনকে 

পরিচালিত করব।র জন্য এবং কার্ধক্রম ও ফলাফলকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য 

মানবজাতি যেগুলোর আস্তে আস্তে পত্তন করেছে, বিজ্ঞানের মধ্যে সেই 
সব বিশেব যন্ত্রকৌশল ও নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে । বিজ্ঞান হাতে তৈরী জিনিস 

( অজিত শিরলকলা ), স্বত:স্মূর্ত কিছু নয়: শিক্ষালন্ধ, সহজ-প্রকৃতিজাত নয়। 
প্রকৃতপক্ষে এটিই শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের 'অনন্থসার্ধারণ ও অমূল্য স্থান নির্দেশ 

করে; আবার অন্যদিকে, সেই সব বিপদও নির্দেশ করে য| বিজ্ঞানের যথার্থ 

বাবহার ক্ষুগ্ন করে। বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় ব্রতী না হলে কার্ধকারীরূপে 

নির্দেশিত চিন্ত। ধারার জন্য মানু এ পর্যন্ত যে সব উৎকৃষ্ট সাধকের উদ্ভাবন 

করেছে তা আরত্ত হর না। এরূপ অবস্থায় বাক্তি যে কেবল সর্বোৎকৃষ্ট 

সাধকের প্রথ্মোগ না! করেই জিজ্ঞাস। ও শিক্ষাকে পরিচালিত করে তা নয়, 

পরন্ত জ্ঞানের পূর্ণ অর্থ বুঝতেও মে অক্ষম হয়। কারণ যে সমস্ত লক্ষণ 

প্রমাণিত দুঢ-প্রত্যর থেকে মতামত ও সম্মতিকে পুথকরূপে চিহ্নিত করেছ 

ব্যক্তি তার সাথে পরিচিত হয় না। অপরপক্ষে, থেহেতু বিজ্ঞান অতি বিশিষ্ট 
কলাকৌশলের শর্তীধীনে জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গরূপে চিহ্নিত করে, সেই হেতু বিজ্ঞানের 
ফলাফল তার নিজের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে বহুদূরে থাকে | বিজ্ঞা- 
নের এই নিঃসঙ্গতাঁকে জনপ্রিয় ভাষায় বিমূর্ত আখ্যা দেওয়া হয়। যখন 

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই নিঃসঙ্গতা দেখা দেয়, তখন পূর্বপ্রস্তত বিষয়-বস্ত 

উপস্থাপন করার সাথে যে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, সেটি অন্তান্ত প্রকারের 

বিজ্ঞপ্তি থেকে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে আরও বেশী করে দেখা দেয়। 

বিজ্ঞানের সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষণ-পদ্ধতিরূপে । 

প্রচলিত ধারণা এই যে, বিজ্ঞান হল সংগঠিত ব| স্থসন্বদ্ধ জ্ঞান। প্রথম দৃষ্টিতে 
মনে হতে পারে যে, উক্ত সংজ্ঞা এই প্রচলিত ধারণার বিরোধী । এ 

বিরোধ অবশ্য অগভীর, এবং যখন বিজ্ঞানের সাধারণ সং্ঞার্থ পূর্ণ করা 
হয়, তখন আর এ বিরোধ থাকে না। সংগঠন নয়, পরস্ভ আবিষ্কারের 

উপযুক্ত পদ্ধতি দ্বারা যে জাতীয় সংগঠন কর! হয় তাই বিজ্ঞানকে স্থচিহ্িত 
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করে। একজন কৃষক যে মাত্রায় পারদর্ণা, সেই মাত্রীতেই তার জ্ঞান 
স্থসম্বদ্ধ হয়। উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সম্পর্ক-ভিত্তিতেই তা সংগঠিত হয়, 

সংগঠিত হয় বাবহারিকরূপে । জ্ঞান হিসাবে এর সংগঠন ( অর্থাৎ পর্ধাপ্তরূপে 

পরীক্ষিত ও স্থিরীরূত হওয়ার প্রসংশনীয় অর্থে), শস্য ও গৃহপালিত পশুর 

সম্পর্কে এর যে সংগঠন হয়েছে, সেই জ্ঞানেরই আনুষঙ্গিক । কিন্ত বৈজ্ঞানিক 

বিষয়-বস্ত সংগঠিত হয় আবিষ্কার-অভিযানের সার্থক পরিচালনের সুনির্দিষ্ট 

প্রসঙ্গে, জ্ঞানাহরণের কোনো বৈশিষ্টাপূর্ণ কর্মভারৰপে | 

বিজ্ঞানের সঙ্গে যে জাতীয় নিশ্রতা থাকে তার বিবেচনা এই উক্তির 

উপরে আলোকপাত করতব। এ হ'ল “বিচার-বুদ্িসম্পন্ন” নিশ্চয়তা,_ 

হ্যায়সম্মত নির্ভর-পত্র । অতএব বৈজ্ঞানিক সমগঠনের আদর্শ এই যে এর 

প্রতিটি ধারণা ও বর্ণনা এমন ধরনের হবে যা অন্য কিছু থেকে গড়ে উঠবে, 

আবার অন্যান্য কিছুতে পরিচালিত করবে । ধারণা ও প্রতিপাদন পরম্পরকে 

ধারণ করে, সমর্থন করে। পরিচালিত করা এবং নিশ্চিত করা” এই 

দ্বৈত সন্বন্ধই হল, স্ায়লম্মত ও বিচারবুদ্ধিম্পন্ন শব্দ দুটির অর্থ। জল 

সম্বন্ধে রাপায়নিকের মনে যে ধারণ থাকে তার চেয়ে জলের সাধারণ 

ব্যবহারের মধো, যেমন পান করা, কাপড় কাচা, ও জমির সেচের কাজের 

মধো বেশী ধারণা পাওয়া-যায়। বিজ্ঞানীর “এইচ২০” রূপে জলের বর্ণনা, 

জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে স্থান ও প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ অন্্যারী শ্রেয়। এই সাঙ্কেতিক 

বর্ণনা, জলের প্রকৃতিকে এমন এক ধরনে বর্ণনা করে, যা! জলকে অন্যান্য 

জিনিসের জ্ঞানের সঙ্গে বুক্ধ করে, এবং যিনি তা বোঝেন, তার কাছে কি 

করে এই ধারণায় পৌছানো গেল এবং জিনিসের গঠন সম্বন্ধে অন্যান 

টুকরো জ্ঞানের উপরে এর তাৎপর্য কি তা নির্দেশ করে দেয়। সঠিক 
ভাবে বলতে গেলে এই বর্ণনা জলের বিষয়-মুখী সম্পর্ক সম্বন্ধে এর স্বচ্ছতা, 

তরলতা, স্বাদগন্ধহীনতা৷ তৃষ্ণ। নিবারণের ক্ষমতা প্রভৃতির মতোই একটি 

গুণের বর্ননা থেকে অধিক কিছু দেখায় না। জলের এই সব সম্পর্ক যতো 

সত্য, জল যে দুই অণু হাইড্রোজেন আর এক অণু অক্সিজেন দিয়ে 
গড়া, তাও ততে। সত্য। কিন্তু তথ্য নির্ধারণকল্পে আবিষ্কারের কাজ 

চালানের “বিশিষ্ট উদ্দেশ্টে”, শেষোক্ত সম্পর্কই মূল বিষয়। কাজেই বিজ্ঞানের 
বৈশিষ্ট্যবূপে সংগঠিত জ্ঞানের উপর একজনে যতে। বেশী জোর দেন, বিজ্ঞানের 
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সংস্ঞার্থের মধ্যে পদ্ধতির প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দিতে তিনি ততো বেশী বাধা 

থাকেন। কারণ পদ্ধতি সেই জাতীয় সংগঠন সংজ্ঞপন করে যার গুণে বিজ্ঞান 

হ'ল বি-জ্ঞান | 

৪। বিষয়-বস্তুর সামাজিক রূপ 

পরবর্তী অধ্যায়গ্রলোতে আমরা স্কুলের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ ও পড়া- 
শুনার বিষয় হাতে নেব, এবং জ্ঞানের যে অভিব্যক্তির কথা আমর। সম্প্রতি 

আলোচনা! করছিলাম, তার ধারাবাহিক ক্রমপর্যায়র্ছপ এ ক্রিয়াকলাপ ও 

পড়াশুনার আলোচনা করব। বিষয়-বস্তর সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি 

কথ বলা প্রয়োজন । কারণ অ।মাদের পূর্ববর্তী মন্তব্য প্রধানতঃ তার বুদ্ধিগম্য 

দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এমন কি, অত্যাবশ্যক জ্ঞানের মধ্যেও প্রসার 

ও গভীরতার পার্থক্য থাকে | এমন কি, যে সব তথ্য ও ধারণ! বাস্তব সমস্যার 

প্রাসঙ্গিক, এবং যারা উদ্দেশ্য দ্বারা প্ররোঠিত হয় তাদের মধ্যেও পার্থক্য 

থাকে । কারণ উদ্দেশ্টের সামাজিক পাল্ল! এবং সমশ্যার সামাজিক গুরুত্বের 

মধ্যেও পার্থক্য থাকে । সম্ভাব্য উপাদান নির্বাচনের ক্ষেত্র অতিশয় বিস্তীর্ণ 

থাকার জন্য, শিক্ষার পক্ষে (বিশেষতঃ অত্যধিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষা ছাড। আর 

সব পর্যায়েই ) সামাজিক মূলাবধারণের কোনো মানদণ্ড ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ । 
সকল জ্ঞাতব্য বিষয় এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়-বস্ত সমাজ জীবনের অবস্থা- 

ধীনেই বের করা হয়েছে, এবং সামাজিক উপায়ে প্রচার-প্রচলন কর! হয়েছে। 

কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে, বর্তমান সমাজের সভ্যদের ধাত গঠনে এবং 

সাজ-সরঞ্জাম যৌজনায় তার সব কিছুরই সমান মূল্য রয়েছে। যে কোনে 
পাঁঠক্রমের প্রকল্পকে বর্তমান সমষ্টিগত জীবনের প্রয়োজনের উপযোগী পাঠ্য 

বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যে যৌথ জীবন যাঁপন করি, 
তার উন্নতি বিধান কল্পে এ প্রকল্পকে এমন ভাবে বাছাই করতে হবে, যাতে 

অতীত থেকে ভবিষ্যৎ আরও ভালে৷ হয়। অধিকন্তু পাঠক্রম পরিকল্পনা- 

কালে অপরিহার্য বিষয়কে প্রথম স্থান দিতে হবে, পরিমার্জনাকে রাখতে 

হবে দ্বিতীয় স্থানে । যে সব জিনিস সামাজিক হিসাবে সবচেয়ে অত্যাবশ্যক, 

অর্থাৎ যার মধ্যে ব্যাপক জনসমষ্টি অংশ নেয়, সেই বিষয়গুলোই সারগর্ত। 



২৫২ শিক্ষা দর্শন 

যে সমস্ত বিষয় বিশেষ বিশেষ সমষ্টির প্রয়োজন এবং কারিগরি অন্গধাবন 
উপস্থাপিত করে, তা গৌণ। এ কথ। সত্য যে,শিক্ষ। প্রথমে হবে মানবিক 

এবং কেবল তার পরেই হবে পেশাদারী | কিন্তুযারা কথাট| বার বার বলেন, 

তাদের মনে মানবিক শব্ের অর্থে থাকে কোনে অত্যন্ত বৈশিষ্ট পুর্ণ শ্রেণীর 

কথা , থাকে সেই পণ্ডিত শ্রেণীর কথা যাঁরা অতীতের আদর্শীন্বিত এঁতিহা 

সংরক্ষন করেন৷ তীর! ভূলে যান যে যেমাত্রায কোনো উপাদান মানুষ 

হিসাবে মান্ুবদের সার্বন্বার্থ সংঘুক্ত করে, উপাদান সেই মাত্রাতেই আদর্শান্বিত 

হ্য। 

যা প্রশস্তৰপে মানবিক, পাঠক্রম গঠনে সেই সমস্ত মানদগ্ডের সদ্ধ- 

বৃহারের উপরেই গণতান্ত্রিক সম।জ তার স্থিতির জন্ত অনন্যরূপে নিভরশীল 

হয়েথাকে। গণতন্ত্র সে স্থানে সমুদ্ধিলাভ করতে পারে না, যে স্থানে শিক্ষণীয় 

বিষয়-বস্ত নির্বাচনের কালে সাধারণের জন্য সংকীর্ণভাবে প্রকল্সিত উপধোগীতা- 

মূলক উদ্দেশ্ঠের প্রতি মুখ্য লক্ষ্য রাখা হয়, আর অল্প সংখ্যক লোকের জন্য 

প্রকল্পিত হয় উচ্চশিক্ষা! | এই অবস্থাই হ'ল কোনো বৈশিষ্টাপুর্ণ অভিজাত শ্রেণীর 
এতিহা। গণতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য সা সারগর্ভ, 

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যাস্থিক পদ্ধতিতে লিখন-পঠন-গণিতের “সারগর্ভ,, 

তার” ধারণা তার অজ্ঞতার উপরেই 'প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞাতসারে এটাই ধরে 

নেয়া হয় যে, গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবে পরিণত করা! যায় না। ধরে নেওয়া 

হয় যে, অতীত কালের মতো ভবিষ্যতেও জীবিকা অর্জন করা, “জীবিকা 

নির্বাহ করা” প্রায় কল স্ত্রী-পুরুষের পক্ষেই এমন ধরনের কাজ করা৷ স্থচিত 

করবে, যাঁ তাৎপর্ষপূর্ণ নয়; যা'স্বচ্ছন্দভাবে বেছে নেওয়া যায় না। যাঁরা ও- 

সব কাজ করে তাদের পক্ষে তা মর্ধাদাপুর্ণও নয় এবং যারা যেকাজ করে 

সে কাজের উদ্দেশ্টের প্রতি তাদের স্বীক্তিও নেই; এবং সেটি কেবল আঘিক 

পারিতোধিকের খাতিরেই অন্যের নির্দেশ মতো! তাদের করতে হয়। এই 

ধরনের জীবনযাত্রার জন্য, এবং কেবল এই উদ্দেশ্টেই বৃহৎ সংখ্যক লোকের 

প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সারগর্ভ বিষয় হ'ল, পড়া, লেখা, বানান, গণিত, এবং কিছু 

পরিমাণে দৈহিক নৈপুণ্য, যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা । যে শিক্ষাকে উদ্ারনীতিক 

বল হয়, এই অবস্থা তাকেও অন্্দারতা দ্বারা সংক্রামিত করে । জনসাধারণের 

গভীরতম সমস্তাগুলোর সাথে সংঙ্গিষ্টতা থেকে যে জ্ঞান ও শৃঙ্খলা আসে, 



বিষয়-বস্তবর স্বরূপ ২৫৩ 

তা না থাকার বিনিময়ে এই শিক্ষা কিছু পরিমাণে পরগাছা স্বরূপ হয়ে ওঠে । 

'য কোনো! পাঠক্রমকে, যার মধ্যে সামাজিক দার্রিত্তের স্বীকৃতি আছে তাকে, 

এমন পরিস্থিতি উপস্থাপিত করতে হবে, যেখানে সমস্াগ্তলো একসঙ্গে 

জীবন যাপন করার সমস্তাগুলোর প্রাসঙ্গিক হবে এবং যেখানে পর্যবেক্ষণ ও 

জ্ঞাপন, সামাজিক হুঙ্গাৃষ্টি ও সামাজিক স্বার্থবোধ বিকাঁশের পরিপোষক হবে। 
সারাংশ 

শিক্ষার বিষয়-বস্তর মধ্যে গ্রধান্তঃ সেই সব ভাৎপধ থাঁকে, যা বর্তমান 

সমাজ-জীবনকে আধেয় ফোগায়। সমাজ-জীবনের নিরবচ্ছিষ্ততার অর্থ এই 
যে, এই সব তাত্পর্যের অনেকটাই অতীতের সঙ্গিগত অভিজ্ঞতা থেকে 

বর্তমান ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এসে পড়েছে। সমাজ-জীবন যতে। বেশী 

জটিল হয়ে ওঠে, এই সব উপাদানের সংখ্যা ও তাৎ্পধ ততে। বাড়তে থাকে । 

তখন, নতুন বংশাবলীর মধ যাতে এই মব উপাদান পধাপ্ত পরিমাণে প্রচলিত 
হতে পারে, সে জন্য এগুলোর বাছাই করতে হয়, সুত্র নির্ধারণ করতে হয়, 

এবং সংগঠন করতে হ়। কিন্তঠিক এই করতে গিয়েই বিষন্ব-বস্তুকে অপরি- 

ণতদের বর্তমান অভিজ্ঞতার তাৎ্পধ বোধের সহারক বিষয় থেকে পুথক ভাবে 

এমন ভাবে তুলে ধরার উপক্রম কর| হয়, যেন বিষয়-বস্ত তার নিজগ্তণেই 
মূল্যবান। একটি বিকাশমান নাগরিকের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শিক্ষার বিষয়- 
বন্তকে সংগঠিত না করেই, শিক্ষার্থী যাতে বিষয় বস্তর ধরা-বাধ| উক্তি গুলোকে 

আয়ত্ত করতে পারে ও তাদের আবৃত্তি করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে 

শিক্ষাদাতারা সেই ভাবে তাদের কাজের পরিকল্পন। করতে প্রলুব্ধ হন। 

যখন তঞ্চণের। কোনো সমাজ-ভিত্তিক ও ব্যবহারিক কর্মতংপর নিম্মোজন 

নিয়ে'শিক্ষ। আরম্ত করে, এবং বৃহত্তর অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদত্ত ধারণ 

ও তথ্যাবলী তরুণদের অধিকতর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে আত্মীকৃত হয়ে 

ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট উপকরণ ও নিয়মের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত কৃষ্টি 

লাভ করার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখনই সদর্থক মৃলশীতি বজায় থাকে । 



পঞ্চদশ অধ্যায় 

পাঠক্রমে খেলাধূলা! ও কাজকর্ম 

১। শিক্ষায় কর্মকেন্দ্িক নিয়োজানর স্থান 

আংশিকভাবে শিক্ষা সংস্কারকদের প্রচেষ্টা, শিক্ষামনোবিজ্ঞানের প্রতি 

অধিকতর আগ্রহ, এব স্কুল-কক্ষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে বিগত পুরুষে 

পাঠক্রমে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । বিদ্যার্থীদের অভিজ্ঞতা 
ও সামর্থ্য থেকে এবং সামর্থ্য নিয়ে শুরু করার বাঞ্ছনীয়তা, এই তিন দিক 
থেকেই বলবৎ হয়েছে। এবং শিশু ও যুবকেরা স্কলের বাইরে যে ধরনের 

খেলাধূলা ও কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে পাঠক্রমের মধ্যে সেই ধরনের ক্রিয়া- 
শীলতার হ্ত্রপাত করা হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান, প্রাচীন তত্বের 
সাধারণ ও পূর্ব-প্রস্তত ধী-গুণাবলীর স্থানে এক শ্রেণীর জটিল সহজ প্রবৃত্তিজাত 

ও আবেগ-প্রবণ ঝৌোক প্রতিস্থাপিত করেছে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে 

যে, স্কুলে শিশুরা যদি তাদের স্বাভাবিক আবেগকে কাজে লাগাবার উপুক্ত 

শারীরিক ক্রিয়াকলাপের স্থযৌগ পায়, তা হ'লে তারা স্কুলে যেতে আনন্দ 

পায় তাদের তব্বাবধান করার বোঝা কমে যায় এবং তাদের পক্ষে 

শিক্ষালাভ করা সহজতর হয় । 

কখনো কখনো হয়ত কেবল এই সব কারণেই ক্রীড়া-কৌতুক ও গঠন- 
মূলক নিয়োজনের আশ্রর লওয়া হয়; এবং এই সঙ্গে স্কুলের “নিয়মিত” 

কাজের একঘেয়েমি ও পীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপর জোর 

দেওয়া হয়। কিন্তু এ সব কাজকে কেবল রুচিসই চিন্তবিক্ষেপ হিসাবে 

খাটানোর কোনো কারণ নেই । মানসিক জীবন সম্বন্ধীয় গবেষণা,_আবিষ্ষার- 

অন্বেষণ করা, বস্ত ও হাতিত্বার নিয়ে কাজ করা, নির্মাণ করা এবং আমোদ 

প্রমোদের আবেগান্ভৃতি প্রকাশ করার বিভিন্ন সহজাত প্রবণতার মৌলিক 

মূলা বাক্ত করেছে। যখন এই সমস্ত সহজগ্রবৃত্বি প্রণোদিত অন্থশীলন 
স্লের নিয়মিত কার্ধক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তাতে শিক্ষার্থীর পূর্ণসতত 



পাঠক্রমে খেলাধূলা ও কাজকর্ম ২৫৫ 

নিয়োজিত হয়, স্কুলের ভিতরের ও বাইরের জীবনের কৃত্রিম ব্যবধান হাস পেয়ে 

বহুবিধ স্পষ্টত: শিক্ষামূলক সামগ্রী ও কর্মপ্রণালীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার 

মনোবৃত্তি জাগে, এবং যে ধরনের সহযোগী মেলামেশা জ্ঞাপিত বিষয়কে 
সামাজিক কাঠামোতে স্থাপন করে, তার যোগাড় হয়। অল্প কথায়, 

খেলাধূলা ও কর্মকেন্্রিক কাজকে পাঠক্রমের মধ্যে নিগিষ্ট স্থান দেওয়ার 
কারণ সাময়িক স্থবিধা ও ক্ষণিক চিত্তবিনোদন নয়, পরন্ত তার ভিত্তি হল 

বুদ্ধিগত ও সামাজিক । এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা ছাড়া ফলপ্রস্থ শিক্ষা- 
লাভের স্বাভাবিক অবস্থ| আন| সম্ভব নয়; অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করার কাজটি 

স্থলের চাপানো কোনো কাজ না হয়ে, হবে উদ্দেশ্টমূলক,_অর্থাৎ যার 

নিজন্ব একটা উদ্দেশ্য আছে, এ রকম ক্রিঘ্াকলাপের উপবৃদ্ধি। আরও 

সবনিদিষ্টরূপে বলতে গেলে খেলাধূল! করা ও কাজকর্ণ করা অবগতির 

প্রথম পধায়ের লক্ষণগুলোর সাথে পদে পদে মেলে, আমরা পূর্ব অধ্যান্ে 

দেখেছি যে, এর মধ্যে থাকে,কি করে বিভিন্ন জিনিস করতে হয় তা শেখা 

আর থাকে এ কাজ করতে গিঘ়ে যে সব সামগ্রী ও কর্মপ্রণালীর সাথে 
পরিচিতি ঘটে, তাও। লক্ষ্য করার বিষর এই যে, সংজ্ঞাত দর্শনের উদ্ভবের 
পূর্ব পর্যন্ত গ্রীকদের মধ্য কলা ও বিজ্ঞানের জন্ত একটি শব্দ বাবহৃত হতো, । 
16800 | প্লেটো জ্ঞানের বর্ণনা দিয়েছিলেন, চামার, ছুতার, বাজনাদার 

প্রভৃতি শ্রেণীর জ্ঞানের বিশ্লেষণের ভিত্তির উপরে । এবং তিনি দেখিয়ে 

দিয়েছিলেন যে, এদের শিল্পকলার মধ্যে উদ্দেশ্য থাকে, বস্ত বাঁ সামগ্রীর উপর 

প্রতৃত্ব থাকে, প্রয়োগ কৌশলের নিয়ন্ত্রণ থাকে, থাকে কাধক্রমের নিদিষ্ট 
ধারা। এবং বুদ্ধিগত দক্ষতা বা কলাহগ্টির জন্য এর সব কিছুই জানা 

দরকার । 

অবশ্ঠ শিশুরা স্কুলের বাইরে খেলাধূলা ও কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে বলে, 
বহু শিক্ষকের মনে হয়েছে ঘে, স্কুলে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন বিষয় নিয়েই শিশুদের 
সংশ্লিষ্ট থাক! উচিত । যে ভাবেই হোক শিশুরা যা নিশ্চয়ই করবে, তার 
পুনরাবৃত্তি করার দিক হিসাবে স্কুলের সময় অতীব মূল্যবান। কোনো কোনো 
সামাজিক অবস্থায় এই যুক্তির গুরুত্ব থাকে । যেমন প্রথম প্রবর্তনকারীদের 
আমলে বাইরের বৃত্তি সুনির্নিষ্টরূপে একটা মূলাবান বৌদ্ধিক ও নৈতিক 
শিক্ষা দ্রিত। অন্যদিকে এই সব বৃত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট পুস্তক এবং অন্ান্ত 
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জিনিসও দুর্লভ এবং অনধিগম্য ছিল; কোনো সন্কীর্গ ও স্ুল পরিবেশের 

মধ্যে থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল: এ সব উপকরণ 

যেখানেই এই ধরনের অবস্থা চালু আছে, মেখানেই স্কুলের কাজকর্মকে 
পুস্তকের মধ্যে নিবিষ্ট রাখার স্বপক্ষে অনেক কিছু বলার থাকে। কিন্ত 

আজকাল অধিকাংশ সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরিস্থিতি অনেকটা অন্য রকমের । 

তরুণেরা যে সব কাজে নিযুক্ত হতে পারে, সে লব কাজ বিশেষতঃ নগরাঞ্চলে, 

বেশীর ভাগই শিক্ষা বিরোধী । শিশু-শ্রমিক নিষিদ্ধ কর! যে একট! সামাজিক 
কর্তব্য হয়েছে, সেটিও এই কথার সাক্ষ্য দেয়। অন্যদিকে, ছাপানো বিষয়কে 

এত সস্তা কর! হয়েছে যে সেটি অত্যন্ত ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে। এবং 

বুদ্ধিগত চর্চার জুযোগ-স্থবিধাও এত বেডেছে যে, পুরানে! ধরনের পু থিগত 

কাজের শক্তি সেকালে যা ছিল, একালে তা বহুলাংশে হাস পেয়েছে । 

কিন্তু এ কথা ভূললে চলবে না যে, অধিকাংশ অবস্থাতেই বিদ্যালয়- 

বহিভূত শিক্ষালন্। কোনো ফল হ'ল খেলাধুলা ও কাজকর্মের উপজাত ফল। 
এ সব অবস্থায়, শিক্ষালব্ধ ফল হ'ল আহ্বঙ্গিক, প্রাথমিক নয়। কাজেই 

যে শিক্ষামূলক ক্রমবিকাশ হয় তা কম বেশী আকন্মিক । অনেক কাজকর্মই 
উপস্থিত শ্রমশিল্পভিত্তিক সমাজের দোঘ-ত্রটির অংশীদার । এই সকল দোষ- 

রুটি যথার্থ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রায় মারাত্মক। ক্রীড়া-কৌতুক, পরিবেশের 
পরিণত বয়স্ক জীবনধারার অপকর্ণ ও উৎকর্ষ উভয়েরই পুনরুখাপন ও সমর্থন 

করে। স্কুলের ন্যস্ত কাজ হ'ল এমন পরিবেশ স্থাপন করা যার মধ্যে 

ক্রীড়া-কৌতুক ও ফ্রিয়াকলাপ পরিচালিত হবে অভিপ্রেত মানমিক ও নৈতিক 

ক্রমবিকাশকে সহজ করার প্রপঙ্গে। কেবল ত্রীড়| কৌতুক এবং হাতের 
কাজ ও সামগ্রী সম্ঘলিত অনুশীলন প্রবর্তন করাই যথেষ্ট নঘ্ন। যে পন্থায় 

এব জিনিপকে কাজে খাটানে! হয়, দেই পন্থার উপরেই সব কিছু নি্র 
করে। 

২। প্রীপ্তব্য বিভিন্ন নিয়োজন 

স্কুলে যে সব ক্রিয়াকলাপ ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, শুধু তার একটা 
তালিক! দেখলেই বোঝাস্যায় যে, হাতের কাছেই জিনিসের কি রকম সমৃদ্ধ 
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ক্ষেত্র রয়েছে। কাগজ, কার্ভবোড; চামড়া, কাপড়, স্থৃতা, কাদা, বালি, 
ধাতু ইত্যাদি নিয়ে হাতিয়ারের সাহায্যে বা বিনা হাতিয়ারেই কাজ করা হয়। 
যে সব ক্ক্িয়াপ্রণালীকে কাজে লাগানো হয়, তা হ'ল ভাজ করা, কাট-ছাট 
ও ফৌড়া-ফুড়ি করা, ছাচে ঢালাই করা, কাদার কাজ করা, প্যাটার্ন বা 
ছাচ তৈরী করা, গরম ও ঠাণ্ডা করা ইত্যাদি। এর সাথে থাকে হাতুড়ি, 
করাত, ফাইল ইত্যাদি সাধকের চারিত্রিক ক্রিয়া। বাইরে যাওয়া, বাগানের 
কাজ, রান্না, সেলাই, ছাপার কাজ, বই বাধানো, বোনার কাজ, পেন্ট করা, 
চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়, গল্প বলা, পড়া, লেখা, ইত্যাদি কাজের সামাজিক 
লক্ষ্য সম্বলিত সক্রিয় অনুধাবন ( কেবল ভবিষ্ঠতেন্স ব্যবহারের উপযুক্ত দক্ষতা 
লাভের জন্য নয়) এবং আরও অসংখ্য খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ, বিভিন্ন 

নিয়োজনের কতক কতক ধরন নির্দেশ করে। 

শিক্ষাবিদের সমস্যা হ'ল, এই সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শিক্ষার্থীকে এমন 

সব পন্থায় নিযুক্ত করা, যাতে একদিকে যেমন শ্রমদক্ষতা ও কারিগরি পার- 

দর্শাতা লাভ করা ষায়, এবং এই কাজের মধ্যে অব্যবহিত সন্তুষ্টি আসে ও 

পরবর্তাঁ কার্যোপযোগীতার প্রস্তুতি হয়, অন্যদিকে তেমনি এই সব নিয়োজন 
“শিক্ষালাভের” অধীনস্থ থাকে,_ অর্থাৎ বুদ্ধিগত ফলাফলের ও সমাজবদ্ধ 
মানসতা৷ গঠনের অঙ্গামী থাকে । এই মূল নীতি কি সুচিত করে ? 

প্রথমতঃ, এই নীতি কতকগুলো! অভ্যস্ত প্রথাকে বাতিল করে দেয়। 

যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ স্থনিদ্িষ্ট ব্যবস্থাপত্র ও হুকুমের অনুসরণ করে, কিবা 

ব্যতিক্রমহীন পূর্বপ্রস্তত নমুনাকে পুনরুথাপিত করে, তা পেশীয় নৈপুণ্য 

দিতে পারে, কিন্তু তাতে উদ্দেশ্তের উপলব্ধি ও বিস্তারের প্রয়োজন হয় না। 

কিন্বা তা (এই কথাই অন্য ভাবে বলতে গেলে ) উপায় নির্বাচন ও অবলম্বন 

করার জন্য বিচার বুদ্ধির প্রয়োগের অবকাশ আনে না। যাকে ঠিক ঠিক 

হাতের কাজের শিক্ষানবিসি বলা হয়, কেবল তাতেই নয়, পরম্ভ অনেক 

ধ্রতিহ্যিক কিগারগার্টেনের অনুশীলনমালাতেও এখানেই ভূল করেছে। 

অধিকন্ত, ভূল করার স্থযোগ একটা আহ্্ষঙ্গিক প্রয়োজন । তুল করা 

কোনো কালেই বাঞ্ছনীয় নয়; ভুল করার কথা এই কারণে ওঠে যে, 

যে সব উপাদান ও হাতিয়ার তুল করার সম্ভাবনা নিষিদ্ধ করে, তা নির্বাচন 

করার জন্ঘ অত্যধিক প্রযত্ব, ব্যক্তিগত উদ্যোগর্কে সীমাবদ্ধ করে দেয়, 

?৭ 
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বিচার-বুদ্ধিকে ন্যুনতম পরিমীণে সম্কৃচিত করে, এবং এমন সব প্রণালী 
অবলম্বন করতে বাধ্য করে, যা জীবনের জটিল পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অতিপরোক্ষ । 

এ ভাবে ষে ক্ষমতা লীভ করা হয় তা! কাজের সময় খাটানেো যায় না। 

এ কথা খুবই সত্য যে তরুণের! তাদের কার্ধ-নির্বাহী ক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত 

করতে এবং তাদের ক্ষমতার বাইরের প্রকল্পকে নির্বাচিত করতে তৎপর । 

কিন্তু অন্যান্ত বিষয়ের মধ্যে যোগ্যতার সীমাটাও শিখতে হবে। অন্যান্ 

বিষয়ের' মতো এই সীমাও পরিণামের অভিজ্ঞতা দিয়ে শেখ! হয় । এখানে 

আশঙ্কা থাকে যে, তরুণেরা অতিশয় দুরূহ প্রকল্পে হাত দিয়ে কেবল তাল- 

গোল পাকিয়েই ফেলবে ; এবং তাতে কেবল স্থূল ফলই পাবে না (যা ছোট 
ব্যাপার ), পরস্ত স্থল মানদণ্ডেও অভ্যন্ত হবে (যা গুরুতর ব্যাপার )। কিন্তু 

শিক্ষার্থী যদি সময় থাকতে তার কর্মকুশলতার স্বল্পতা উপলব্ধি করতে ন৷ 

পারে, এবং তার ফলে যে সব অনুশীলনের সাহায্যে তার ক্ষমতা পুষ্ট হতে 

পারে, তার জন্যে উদ্দীপক না পায়, তা হলে সে দোষ হবে শিক্ষকেরই। 

এদিকে শিক্ষার্থীকে খুব স্ুম্মাতিস্ক্ম ও অতি নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রিত খণ্ড 
খণ্ড কাজে নিযুক্ত করে নিয়ে বাহক পুর্ণাঙ্গতা লাভ করানোর চেয়ে, তার 

সৃজনশীল ও গঠনমূলক মনোভাবকে বাচিয়ে রাখা অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ । 
কোনে৷ জটিল কাজের যে অংশগুলো শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের মধ্যে থাকে, 
সেগুলোকে নিভূলি ও পুঙ্থান্থুপুঙ্খরপে সমাধা করার উপর জোর দেওয় 

যেতে পারে। 

অজ্ঞাত কারণে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার প্রতি সন্দেহ, এবং তার ফলে 

নিয়ন্ত্রণ করার আতিশয্য, উপকরণ যোগানোর ক্ষেত্রেও যেমন দেখা যায় 

শিক্ষকের আদর্শের ক্ষেত্রেও তেমনি দেখা যায়। শ্রমশালাতে, হাতের কাজ 

শেখানোর কর্মশালাতে, ফ্রয়েবেলের কিগারগার্টেনে ও মণ্টেশ্বরীর শিশুভবনে, 
সর্বত্রই অশোধিত উপাদানের ভয় দেখা যায়। যে সমস্ত উপাদানকে ইতিপূর্বেই 
মনের পুর্ণাঙ্গকারী কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তারই চাহিদা থাকে । 
এই চাহিদ! কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজনের বিষয়-বন্তর ক্ষেত্রেও যতো দেখা যায়, 
উচ্চশিক্ষার পুঁথিগত বিদ্যার ক্ষেত্রেও ততো দেখা যায়। এ কথা সত্য ষে, 
এই ধরনের উপাদান শিক্ষার্থীর ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রিত রেখে তার তৃূলভ্রাস্তি 
রোধ করবে । কিন্তু এ ধারণ! প্রতারণামূলক যে, কোনো শিক্ষার্থী এই ধরনের 
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উপাদান নিয়ে কাজ করলে, এ উপাদানকে প্রথমে রূপ দেওয়ার সময় যে 
সব বোধবুদ্ধি খাটানে! হয়েছে, শিক্ষার্থী কোনে প্রকারে তাও আত্মস্থ করে 
নেবে। কেবল অশোধিত উপাদান নিয়ে আরভ করে এবং তাকে সছুদ্দেশ্টে 
খাটিয়েই, পুনর্গঠিত উপাদানের মধ্যে যে সব বোধবুদ্ধি নিহিত রয়েছে, 

শিক্ষার্থী তা লাভ করতে পারে ৷ কার্ধত:, সুগঠিত উপাদানের প্রতি অতিরিক্ত 

জোর দেওয়ার ফলে গাণিতিক গুণাবলী অতিরঞ্রিত হয়ে আসে; কারণ 

আয়তন, আকার ও অন্থুপাত সম্বন্ধীয় বিষয়, এবং তার থেকে যে সব সম্পর্ক 

আসে, বুদ্ধি সেই লব ভৌত বিষয়ের মধ্যেই তার লাভ দেখতে পায়। কিন্ত 
যে সব উদ্দেশ্তে এ সব উপাদানের প্রতি মনোযোগের দরকার, সেই সব 
উদ্দেশ্ত নিয়ে কাজ করার ফলে যখন উপাদানের উপলব্ধি জন্মে, কেবল তখনই 
এ সব উপাদান “জানা হয়”। কোনে! উদ্দেশ যতো বেশী মানসিক হয়,_ 
অর্থাৎ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ষে সব উদ্দেশ্তের আবেদন আছে, এ 

উদ্দেশ্তটি তার যতো নিকটবর্তা হয়, জ্ঞান ততোই বাস্তব হয়। যখন 
কোনো! ক্রিয়াশীলতার উদ্দেশ্ উক্ত গাণিতিক গুণ নিরূপণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকে, তখন তার জ্ঞান হয় কেবল কারিগরি জ্ঞান । 

কোনো কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজনের যে প্রধানত: “গোটা বিষয়ের” সাথে 

সংশ্লিষ্ট থাক! উচিত, তা, & নীতিরই আর একটি স্বীকৃতি বিশেষ । শিক্ষার : 
উদ্দেশ্টে “গোটা বিষয়,” ভৌত বিষয় নয়। বুদ্ধির দিক দিয়ে কোনে “গোটা 
বিষয়ের” উপস্থিতি নির্ভর করে সংশ্লিষ্টতা বা স্বার্থবোধের উপরে; তা 

গুণগত, কোনে পরিস্থিতির প্রতি আগ্রহের সম্পূর্ণতা। উপস্থিত উদ্দেশ্ের 
ধার না ধরে কেবল সুদক্ষ ক্রিয়া-কৌশল গঠনে অতিরিক্ত ব্রতী হওয়া, উদ্দেশ্য 
থেকে বিচ্ছিন্ন অনুশীলন পদ্ধতির পরিকল্পনার মধ্যে সর্বদাই প্রকাশ পায়। 

শ্রমশালার কাজের মধ্যে রাখা হয় নিরুলভাবে পরিমাপ করার কাজের 

চাপ, যাতে পদার্থবিষ্ঠার মৌলিক এককগুলোর জ্ঞান আয়ত্তে আসে। যে 
সমস্ত সমন্তা এই সব একককে গুরুত্বপূর্ণ করে, তার সাথে যোগ না৷ রেখেই, 
বা, যে সমস্ত পরিকল্পিত ক্রিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতির হাত দিয়ে ব্যবহার 

করাকে সাবলীল করে, তা বাদ দিয়েই মাপামাপি শুরু কর! হয়। আবিষ্কার 
ও পরখ করার যে সব উদ্দেশ ক্রিয়াকৌশলকে তাৎপর্ধপুর্ণ করে, তার থেকে 
স্বতন্ত্রভাবেই ক্রিয়াকৌশলকে আয়ত্ব কর! হয়। কিগারগার্টেনের কাজগুলো! 
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কিউব, গোলক ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাপন করার জন্য, এবং নিপুণভাবে জিনিসকে 
খাটাতে পারবার কিছুটা অভ্যাস গঠনের জন্ত পৃরিকল্পিত হয় (কারণ সব 
সময়েই সব কিছুই “ঠিক এই এই ভাবে করতে হবে”)। অধিকতর প্রাণবন্ত 
উদ্দেশ্টের অভাবটি ব্যবহৃত উপাদানের তথাকথিত প্রতীকতা দ্বারা পরিপৃরিত 
হয় বলে মনে করা হয়। হাতের কাজ করার প্রশিক্ষণকে কোনো পর্ধায়- 

ক্রমিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ন্যস্ত কর্মে পরিণত করা হয়, যাতে পর পর এক একটি 

হাতিয়ারের উপর এবং নির্মাণ কার্ধের নানাবিধ উপকরণের উপর কারিগরি 
যোগ্যতা আসতে পারে_এ যেন বিভিন্ন গাটের জট ছাড়ানোর মতো । 

যুক্তি দেখানে! হয় যে, আঞ্গল নির্মাণ কার্ষে হাত দেওয়ার আগে, হাতিয়ার 

গুলো “কি করে” ব্যবহার করতে হয় তা শিখতেই হবে,_যেন শিক্ষার্থীরা 

নির্াণের কার্ধ প্রণালীর মধ্যে দিয়ে সেই “কি করে”-টা শিখতে পারে না। 

শব্দ মুখস্থ করার বিকল্প ব্যবস্থারূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির কর্মকেন্দ্রিক প্রয়োগের 

প্রতি পেস্টালজির ন্যাধ্য পীড়াপীড়ি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে “বস্তু পাঠের” সেই 

সব প্রকল্পই রেখে গেছে, যেগুলি নির্বাচিত বস্তর সবগুলি গুণের সঙ্গে 

শিক্ষার্থীর পরিচিতি ঘটানোর জন্য অভিপ্রেত হয়েছিল। এখানেও একই 
ভুল দেখা যায়। কারণ সব ক্ষেত্রেই এটা ধরে নেওয়৷ হয় ষে, বুদ্ধি খাটিয়ে 
বস্ত ব্যবহার করার আগে তার গুণাবলী জানতেই হবে। কাধক্ষেত্রে অবশ্ঠ 
বুদ্ধি খাটিয়ে ( অর্থাৎ উদ্দেশ্ট নিয়ে) জিনিসপত্রকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেই 
ইন্ড্রিয়কে স্বাভাবিক ভাবে খাটানো৷ হয় । কারণ তাতে যে গুণাবলী উপলব্ধ 

হয়, কার্ধসাধনের মধ্যে সেগুলোকেই উপকরণ হিসাবে গণ্য করতে হয়। 

খন একটি ছেলে একখানা ঘুড়ি তৈরী করছে, তখন কাঠের রোয়া ও 

কাঠের অন্যান্ত গুণাবলী, আয়তন, কোণ, বিভিন্ন অংশের আহ্গপাতিক হিসাব 

ইত্যার্দির প্রতি এ ছেলেটির ষে মনোবৃত্তি থাকে, তার সাথে অন্য একটি 

ছেলের- যে ছেলেটি একখানা কাষ্ঠফলক নিয়ে বস্তমুখী পাঠ করছে, এবং 
যার কাছে কাঠের ও কাঠের গুণাবলীর একমাত্র স্তন্ত কর্ম ছিল তার “পড়া- 

করার” বিষয়-বস্তরূপে কাজ করা, তীর মনোবৃত্তির পার্থক্য দেখুন । 

শিক্ষাদান ক্ষেত্রে “সরল” ও “জটিল” বিষয় সম্বন্ধে যে সব ভ্রান্ত ধারণ! 

রয়েছে, তার কারণ হল কোনো পরিস্থিতির কাম্িক বিকাশই যে মনের 
উদ্দেস্টে কোনো “গোটা জিনিসকে” গঠন করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ 
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হওয়া। যে লোকটি একটি বিষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তার কাছে 
সহজ বিষয় হ'ল তার উদ্দেশ্ত-_অর্থাৎ তিনি যে ভাবে উপাদান, হাতিয়ার 

বা কারিগরি কর্মপ্রণালী কাজে লাগাতে চান, কাজে পরিণত করার 

প্রণালীটা যতো! জটিলই হোক না| কেন। উদ্দেশ্তের একত্ব, এবং তার 

গাথে সে সব স্ক্মাতিসুক্ম কাজ থাকে তার প্রতি একাগ্রচিত্ততা, কর্ম- 

ধারার মধ্যে যে সব উপাদানকে গ্রাহ করতে হবে তাদের সহজ করে 

আনে। কোনে। “গোটা” কাজকে সামগ্রিক ভাবে চালু রাখার পথে প্রতিটি 
উপাদান যে অংশ দেয় উদ্দেশ্তের একত্ব সেই অন্গপারে তাকে “একটি মাত্র" 

অর্থ দেয়। কর্ম-প্রণালীর মধ্যে দিয়ে যাওয়া “শেষ হওয়ার “পরে” তার 

অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গুণ ও সম্পর্ককে উপাদান বলা হয়, এবং প্রতিটি উপাদানের 

এক একটি নির্দিষ্ট অর্থ দীড়ায়। যেত্রান্ত ধারণার কথা বল! হয়েছে, তা৷ হল 

ওত্তাদের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা, অর্থাৎ যে দেখাতে উপাদান আগে থেকেই 
বর্তমান থাকে এবং উদ্দেশ্ঠপৃর্ণ কাজ থেকে উপাদান পৃথক হয়ে থাকে। 

আর এটিই প্রথম শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ জিনিস বলে উপস্থাপিত হয়। 
কিন্তু এখন একটি সদর্থক উক্তির সময় হয়েছে । কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজন 

কোনো কিছু করার উপস্থাপন, পড়াশুনোর নয়। এ ছাড়া তার শিক্ষা- 

মূলক তাৎপর্য থাকে কোনে সামাজিক পরিস্থিতির নমুনা তুলে ধরার মধ্যে । 
মানুষের মৌলিক সর্বজনীয় স্বার্থ, খাছ, গৃহ, পরিধেয় ও গৃহস্থালীর সরঞ্জামকে 
এবং উৎপাদন, বিনিময় ও বিষয় ভোগের কল-কৌশলকে কেন্দ্র করে চলে। 

জীবনের অপরিহার্ধ প্রয়োজন__এবং এই প্রয়োজনকে যে সব বেশতৃষা 

দিয়ে সাজানো হয়,_এই ছুটো দিকের উপস্থাপনই মানুষের সহজ প্রবৃতিকে 

গভীরে নাড়া দেয়। এ সব প্রয়োজন সামাজিক গুণবিশিষ্ট নানাবিধ ঘটনা 
ও নিয়মনীতি দ্বারা পরিপৃক্ত। 

বাগানের কাজ, কাপড়-বোনার কাজ, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, রান্না 
ইত্যাদি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত মৌলিক মানবিক স্বার্থকে স্কুলের 
সঙ্গতির মধ্যে টেনে আনলে, স্কুলকে কেবল ভাত কাপড়ের মূল্য দেওয়! 
হবে বলে যে অভিষোগ আসে, তা এ সব কাজের গোড়ার কথাটা দেখে না। 

যদি মানব গোষ্ীর অধিকাংশ লোক তাদের শ্রমশিল্পকেন্ছিক নিয়োজনের 

মধ্যে দোষ-ত্রটি ছাড়া আর কিছু দেখতে না পাওয়া, সত্বেও এটা! ধরেই 
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নেয় যে, সত্ব! বজায় রাখার জন্য ওগুলো সহা করতে হবেই তাহলে দেখা 

যাবে যে দৌষট] কিন্তু বৃত্তির নয়, পরন্ত দোষ রয়েছে সেই ব্যবস্থার মধ্যে 

ষার অধীনে শ্রমশিল্প পরিচালিত হয়। সমসাময়িক জীবনে অর্থনীতিক 

উপকরণগুলোর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরও বেশী করে এই প্রয়োজন এনে 

দিয়েছে যে, শিক্ষাব্যবস্থাকে শ্রমব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক আধেয় ও সামাজিক 

মূল্যবোধ ব্যক্ত করতে হবে। কারণ স্কুলে কর্মকেন্দিক নিয়োজন আধিক 

লাভের জন্য পরিচালিত হয় না, পরিচালিত হয় তার নিজ নিজ আধেয়'র 

জন্য। অবান্তর প্রসঙ্গ ও মজুর আদায়ের চাপ থেকে মুক্ত থাকাতে, স্কুলের 

বৃত্তি এমন ধরনের অভিজ্ঞতা যোগায়, যা নিজ গুণেই মূল্যবান । এরা 
যথার্থই উদার গুণবিশিষ্ট। 

ৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বাগানের কাজ ভবিষ্যৎ মালী তৈরী করার জন্য 

বা মনোরম উপায়ে কালক্ষেপ করার জন্য শেখাবার প্রয়োজন নেই । জাতির 

ইতিহাসে কৃষি ও বাগ-বাগিচার যে স্থান ছিল, এবং বর্তমান সমাজ সংস্থার 

মধ্যে এরা যে স্থান অধিকার করে আছে, বাগানের কাজ সেই জ্ঞানের মধ্যেই 
প্রবেশ-পথ খুলে দেবে। শিক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত কোনো পরিবেশের মধ্যে 

”এ কাজ চালালে তা হয়ে দ্ড়ায়, চারা গাছগুলির বৃদ্ধি, জমির রসায়ন, 
আলো, বায়ু ও আর্দ্রতার নির্দিষ্ট ক্রিয়া, ক্ষতিকর ও সহায়ক জীবাণু ইত্যাদি 

বিষয়ের তথ্যাবলী অনুশীলন করার উপায় মাত্র । উদ্ভিদ্ বিদ্যার প্রথম পাঠের 
মধ্যে এমন কোনো জিনিস নেই, যা বীজকে 'পল্লবিত করার জন্য যত্ব-প্রসঙ্গে, 

জীবস্তরূপে উপস্থাপিত কর! না যায় । এ ক্ষেত্রে, বিষয়-বস্তাটি উদ্ভিদ-বিদ্যা নামক 
একটি বিকট পাঠ্যের অন্ততূক্তি না হয়ে জীবন-বিধির অন্ততুক্ত হবে; এবং 
অধিকস্ত সেটি জমি, প্রাণী-জীবন ও মানব-সম্পর্ক সম্বলিত ঘটনাচক্রের সঙ্গে তার 
স্বাভাবিক অন্বন্ধে স্থাপিত হবে। শিক্ষার্থীরা যতো! পরিণত হতে থাকবে, 
ততোই তার! এমন সব উৎসাহ্বাপ্রক সমস্তাদি উপলব্ধি করবে, যেগুলি 

বাগান করার প্রাথমিক সরাসরি উৎসাহ ছাড়াই আবিষ্কারের জন্য অনুধাবন 
কর! যেতে পারে। এ সব সমস্তা বীজ অস্কুরিত হওয়া, উদ্ভিদের পুষ্টি, 
ফলফলাদির পুনরুৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে জড়িত। এইভাবে ক্ষেত 
করার আগ্রহ, স্থচিস্তিত বুদ্ধিগত অন্থপন্ধানে রূপান্তরিত হয় । 

কাঠের কাজ, রারা এবং পূর্বের তালিকার অন্যান্ত যাবতীয় স্কুল-নিয়ো- 
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জনের সম্পর্কেও এই দৃষ্ান্তটি খাটে । এই প্রসঙ্গে বলা সঙ্গত যে, জাতির 
ইতিহাসে, নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামাজিক বৃত্তি থেকেই ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের 
উৎপত্তি হয়েছে। নানাবিধ হাতিয়ার ও কল-কবজার ব্যবহার থেকেই 
আস্তে আস্তে পদার্থবিষ্ঞা বিকাশলাভ করেছে; পদার্থবিছ্যার যে গুরুত্বপূর্ণ 

শাখাকে বলবিদ্া বলা হয়, তার নামের মধ্যেই তার আদি অন্যঙ্গের সাক্ষী 

রয়েছে । মানুষের প্রথম ও প্রধান বুদ্ধিগত আবিষ্ষারের মধ্যে রয়েছে 

লীভ্যার, চাকা, আনত সমতল ইত্যাদি ; এবং তা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের 

উপায় খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে কিছু কম বুদ্ধিগত নয়। 

বিগত পুরুষে তড়িৎ বিজ্ঞানের যে বিশাল প্রসান্ন ঘটেছে, তা! কার্য ও কারণ- 

রূপে যোগাযোগ, যানবাহন, শহর ও বাড়ী আলোকিত করা, এবং সস্তায় 

মাল তৈরী করার নানাবিধ উপায়ের প্রতি বৈদ্যুতিক সংঘটকের প্রয়োগের 

সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । অধিকন্ত এগুলো সামাজিক উদ্দেশ্ট ; এবং যদিও 

এর! ব্যক্তিগত লাভের উপায়ের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এ সংঘটক- 

গুলি তীর কারণ নয়; সেটি এই কারণে হয়েছে যে এ সব ব্যবস্থাকে ব্যক্তি- 

গত ব্যবহারের দিকে বাঁকানো হয়েছে :_এই অবস্থা স্কুলের উপরে আগামী 

পুরুষের মনে সর্বসাধারণের বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে এ 

সব সংঘটকের যোগস্ত্রকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। 

এই ভাবেই রং করা, রং ছাড়ানো, ধাতুর কাজ কর! ইত্যাদি বৃত্তির 

মাধামে রসায়ন সৃষ্টি হয়েছে! সাশ্রুতিক কালে, রসায়ন শিল্পোৎপাদনের 
ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রকারের নতুন নতুন কাজে লাগছে। 

বর্তমানে গণিত অতি উচ্চস্তরের বিধূর্ত বিজ্ঞান। কিন্ত জ্যামিতির 
আক্ষরিক অর্থ হল জমির.মাপ। সামগ্রীর পরিমাণের খেয়াল রাখার জন্য 

এবং মাপ-জোখ করার জন্য সংখ্যা যখন প্রথমে উদ্ভাবিত হয়েছিল, তার 

চেয়েও সংখ্যার প্রয়োগ আজকের দিনে বেশী গুরুত্বপুর্ণ। এই সব বিচার- 

বিবেচনা (যা যে কোনো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই পুন:পুনঃ উল্লেখ করা যেতে 

পারে ), জাতির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তের বা গোড়ার হাতুড়ে স্তরের বিশদ 

ব্যাখ্যার জন্য যুক্তি প্রমাণ দেওয়া নয়। পরস্ত এই বিচার-বিবেচনা, বিভিন্ন 
ক্রিয়াশীল নিয়োজনফ্ে বৈজ্ঞানিক পাঠের সথযোগ-হ্থবিধারূপে ব্যবহার করার 

সম্তভাব্যতাই দেখিয়ে. দেয়। এই সম্ভাব্যতা, আগের যে কোনে! কালের চেয়ে 
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একালে অনেক বেশী। সমষ্টিগত মানব জীবনের অতীতের দিকেই তাকাই, 
আর তার ভবিষ্যতের দিকেই তাকাই, সমীজের দিক থেকে এই সব স্থযোগ- 

স্কবিধা একই রকম গুরুত্বপূর্ণ । প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য পৌর ও অর্থবিজ্ঞানের 
মধ্যে প্রবেশ করার সর্বাধিক প্রত্যক্ষ পথ রয়েছে সমাজ জীবনে শ্রমশিল্প 
সংস্থার স্থান ও ন্যস্ত কর্মের বিচার-বিবেচনার মধ্যে । বয়স্ক ছাত্রদের জন্যও 

সমাজ বিজ্ঞান অধিকতর কম বিমূর্ত ও বিধিবদ্ধ হবে, যদ্দি তাকে বিজ্ঞান 
হিসাবে (স্বত্রবদ্ধ জ্ঞান হিসাবে ) কম ব্যবহার করা যায় এবং শিক্ষার্থী যে সব 

সমাজ সমষ্টির মধ্যে অংশ নেয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে বিষয়-বস্তকে যে 

ভাবে দেখা যায়, তাকেই ষদিপ্প্রত্যক্ষ বিষয়-বস্তরূপে বেশী ব্যবহার করা যায়। 

বিজ্ঞানের বিষয়-বস্্র সঙ্গে বিভিন্ন নিয়োজনের সম্পর্ক যতো! ঘনিষ্ট, বিজ্ঞানের 

পদ্ধতির সঙ্গে তার সম্পর্কও অন্তত: ততো ঘনিষ্ঠ । যে সবযুগে নিত্যকার জীবনের 
পদার্থ ও কর্ম-প্রণালীর প্রতি, বিশেষতঃ যারা হাতের কাজের সহিত সংশ্রিষ্ট 

ছিল তাদের প্রতি বিদ্বান লোকদের অবজ্ঞা ছিল, সেই সব যুগেই বিজ্ঞানের 

প্রসার মন্থর ছিল। এই অবজ্ঞার ফলে পণ্ডিতের সাধারণ তত্ব থেকে, 

প্রায় তাদের মাথার মধ থেকেই, ন্যায়ের যুক্তিতর্ক দিয়ে জ্ঞানের বিকাশ 
করতে চেষ্টা করতেন। আলের মধ্যে মোম-মাখা স্থতা জড়িয়ে চামড়ার 

মধ্যে ফোড় দেওয়া! থেকে বিগ্ধ/ আসবে এটা ভাব| যতো অর্থহীন, ভৌত 

পদার্থের উপর বা ভৌত পদার্থ নিম্নে কাজ করে, যেমন পাথরের উপর 

এসিড ঢেলে কি হয় তা দেখে, বিদ্যা আসবে এই রকম ভাবাটাও তাদের 

কাছে ততোই অর্থহীন ছিল। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা! সম্বলিত পদ্ধতির উদ্ভব 

প্রমাণ করেছে যে, সংলগ্র অবস্থা নিয়ন্থপাধীনে রাখলে এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 

্যায়ের নিঃসঙ্গ যুক্কিতর্কের চেয়ে জ্ঞান লাভ করার ঠিক ঠিক পদ্ধতির একটা 

শ্রেষ্ঠতর নমূনা যোগায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি বিকাশলাভ করেছে সপ্তদশ 

এবং তার পরবর্তী কয়েক শতকে । এবং যখন মানুষের ব্যবহারের জন্য 

বিশ্বপ্রকূতিকে নিয়নত্রণাধীনে রাখবার প্রশ্নের মধ্যে মানুষের নানা স্বার্থ কেন্দ্রীভূত 

হল, তখন এই পদ্ধতিই জ্ঞানলাভের সর্ববাদীসম্মত উপায় হয়ে দাড়াল। 

যে সকল ক্রিয়াশীল বৃত্তির মধ্যে ব্যবহারের উপযোগী পরিবর্তন সাধন করার 

অভিগ্রায়ে ভৌত জিনিসের উপর “হাতিয়ার” চালানো হয়, সেই সব 

ৃঁভিই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির সর্বাধিক প্রাণবস্ত পরিচয়-পত্র হয়ে ওঠে । 
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৩। কাজকর্ম ও খেলাধূল। 

যাকে কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজন বলা হয়েছে, তার মধ্যে কাজও থাকে, 

আবার খেলাও থাকে । খেলাধূল! ও শ্রমের কাজকে যতো! পরস্পর বিরোধী 
বলে ধরা হয়, মৌলিক অর্থে কিন্ত তারা আদৌ তা নয়। এই প্রচণ্ড 
প্রভেদের জন্য অবাঞ্ছনীয় সামাজিক অবস্থাই দায়ী। খেল ও কাজ উভয়ের 

মধ্যেই জ্ঞাতসারে একটা স্বীরূত উদ্দেশ্ট থাকে; এবং অভিপ্রেত উদ্দেন্ঠ 
সাধনের জন্য বিভিন্ন উপাদান ও কর্মপ্রণালীর নির্বাচন এবং অভিযোজনও 

থাকে । এদের মধ্যে যে পার্থক্য তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সময় ব্যবধানের 

ব্যাপার । এই সময়-ব্যবধান উপায় ও উদ্দেশ্তের যোগস্তত্রের প্রত্যক্ষতাকে 

প্রভাবিত করে। খেলাধুলার মধ্যে স্বার্থবোধ অধিকতর প্রত্যক্ষ। যখন 
বলা হয় যে খেলাধূলার মধ্যে কর্ণতৎপরতাই তার একটা নিজন্ব উদ্দেশ্য এবং 
তার আর কোনো না-দেখা উদ্দেশ্য নেই, তখন তাতে প্রত্যক্ষতারই ইঙ্গিত 

মেলে। কিন্তু যদি ধরে নেওয়! হয় যে, খেলার মধ্যের কর্ধতৎপরতা ক্ষণস্থায়ী, 

এবং এর মধ্যে অগ্রে দৃষ্টি রাখার বা অন্থধাবন করার উপযুক্ত কোনে! উপকরণ 

থাকে না, তাহ'লে তা ভূল হবে। যেমন, শিকার করা বয়স্ক লোকদের একটঞ 

অতি সাধারণ খেলা । কিন্তু এর মধ্যে অগ্রনৃষ্টি, এবং একজনে যার প্রতি 

প্রহরা রাখছেন তা দিয়ে তার উপস্থিত কর্মতৎ্পরতার পরিচালন স্পষ্টতঃই 

দেখা যায়। কোনো “সময়ান্ুরূপ” ক্রিয়া ধেন নিজ থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ,-_ 

যখন কোনো কর্মতৎ্পরতাকে এই অর্থে তার নিজ উদ্দেশ্য বল! হয়, তখন 

সেটি হয়ে ওঠে অবিমিশ্র ভৌতিক কাজ এবং তার কোনে! অর্থ হয় না 
(দেখুন পুঃ ১৩৫)। সংশ্লিষ্ট লোকটি হয় একেবারে অন্ধভাবেই সচল 

থাকছেন, সম্ভবতঃ অবিকল অনুকরণবশতঃ, নয়তে। তিনি উত্তেজনার মধ্যে 

আছেন, যে অবস্থাটা! অবশ্ট তার মন ও নার্ভের পক্ষে ক্ষয়কারী। কিগার- 

গার্টেনের খেলার কয়েকটি ধরনের মধ্যে এই ছু'রকমের ফলই দেখা যায় ; 

তার মধ্যে খেলার ধারণা এতে বেশী প্রতীকগত যে, কেবল বয়স্ক লোকেরাই 

সে বিষয় সচেতন থাকেন। সেখানে শিশুরা যদি তাদের নিজেদের মনোমত 

একেবারে বিভিন্ন কোনো ধারণ! দিয়ে বুঝে না নিতে পারে, তা হলে, হয় 

তার কোনে! সন্মোহনী বিহ্বলতার মধ্যে চলতে থাঁকে, নয়তো কোনো! 
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সরাসরি উত্তেজনার প্রতি সাড়া দিতে থাকে । 

এই সব মন্তব্যের সার কথা এই যে, কোনে নির্দেশকারী ধারণারপে 

খেলার মধ্যেও একটা উদ্দেশ থাকে এবং সেটাই এর কর্মপরম্পরাকে 

অর্থদান করে। ধীরা খেলছেন তারা যে কেবল একটা কিছু করছেন 

(শরীর চালনা করছেন) তা নয়, পরস্ত তারা কিছু একটা করতে, কোনে 
একটা ফল ঘটাতে “চেষ্টা করছেন।” এই মনোভাবের মধ্যে একটা 

পূর্বাহমিত অগ্রদৃষ্টি থাকে । সেটাই তাদের উপস্থিত সাড়াকে উদ্দীপিত 
করে। পুর্বান্থমিত ফল অবশ্ঠ জিনিস-পত্রের মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন 

ঘটানোর ব্যাপার না হয়ে কোনো পরবর্তী ক্রিয়ার রূপ নিয়ে আসে। 
কাজেই খেলাধূলা হয়ে থাকে স্বচ্ছন্দগতি-বিশিষ্ট ও নমনীয় । যখন কোনো 
নিদিষ্ট বাহিক পরিণতি চাওয়া হয়, তখন উদেশ্টাটাকে কিছু পরিমাণ 
অবিচলিত ভাবে আকড়ে ধরে রাখতে হয়, এবং যে ফল মনস্থ করা হয় 

তাষতো জটিল হয় এবং তার জন্যে কোনো দীর্ঘ মধ্যবর্তা অভিযোজন- 
কার্ধক্রমের যতো দরকার হয়, অবিচলিত ভাবটির প্রয়োজন ততো! বেশী 

বাড়ে। যখন মনস্থ করা কাজট! অন্য কোনো! ক্রিয়া, তখন বেশী দূরে 
গ্ঞাকাবার দরকার -হয় না। এবং তা সহজে এবং বার বার বদলানো সম্ভব । 

যদি কোনে শিশ্ত একটি খেলনার নৌকা তৈরী করতে থাকে তাহলে 
তাকে একটা উদ্দেশ্ট নিয়ে লেগে থাকতে হবে । এবং একই ধারণ! নিয়ে 

পরপর কতকগুলো কাজ পরিচালিত করতে হবে। যদি সে "নৌকা নৌকা 
খেলতে থাকে” তা হলে যে জিনিসটা! নৌকার কাজ করছে, শিশু ইচ্ছে 
করলেই তাকে বদলাতে পারে, এবং তার খেয়াল মতো নতুন উপকরণ 
নিতে পারে । সে কল্পনাস্ত্রে চেয়ার, কাঠের ফলক, পাতা, অন্ত টুকরো 

জিনিসকে নিম্নে যা খুশী তাই করতে পারে যদ্দি তা কোনো কর্মতৎপরতাকে 
চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্ট মেটায় | 

অতি অল্প বয়সে শিশুরা পুরাপুরি খেলার তৎপরতা আর পুরাপুরি 

কাজের তৎপরতার মধ্যে সময়-ভেদ ধরতে পারে না। বন্ততঃ এ দুইয়ের 

মধ্যে এ সময়ে সেরকম ভেদও থাকে না। ভেদ থাকে কেবল জোর দেওয়ার 

উপরে । এমন কি, খুব ছোটো! শিশুরাও কোনো কোনে। স্পষ্ট ফল পেতে 

চায়, এবং তা ঘটাতে চেষ্টা করে। আর কিছু না হলেও অস্ভের কাজের 
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মধ্যে ভাগ নেওয়ার ব্যগ্র উৎ্সাহই সেটা সম্পন্ন করে। শিশুরা “সাহাষ্য” 
করতে চায়; বড়োদের যে সব কাজ বাহিক পরিবর্তন আনে শিশুর। তাতে 

নিযুক্ত হওয়ার জন্য অস্থির হয়। যেমন দেখা যায়, খাবার টেবিল সাজানো, 
বাসন ধোয়া, গৃহপালিত প্রাণীদের তত্বাবধান করা ইত্যাদি কাজে। তাদের 
খেলাধূলার মধ্যে ভারা তাদের নিজেদের খেলন! ও হাতিয়ার তৈরী করতে 

উৎসাহধু্দেখায়। পরিণত হওয়ার সাথে সাথে যে কাজ প্রত্যক্ষ ও দর্শনঘোগ্য 
ফলাফল দেয় না, তার উপর থেকে তাদের উৎসাহ চলে যায়। খেলা 

তখন ছেবলামিতে পরিণত হয়। এবং ঘদি তারা এতে জমে যায় তা 

হলেই দুর্নীতি আসে। সকলের পক্ষেই, নিষ্জ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা 

চেতনাবোধ ও আন্দাজ পাওয়ার জন্যে দর্শনধোগ্য ফলাফল অত্যাবশ্যক | 

যখন ভান-করা, ভান-কর1 বলে স্বীকৃতি পা তখন শুধু কল্পনা দিয়েই বিষয় 
তৈরী করার ফন্দি এতো! সহজ-সাধ্য হয় যে, তা ব্যক্তিকে কোনো! প্রগাট 

কাজে উদ্দ্ধ করে নাঁ। যখন তরুণেরা যথার্থই খেলছে তখন তাদের চেহারা 

দেখলেই বোঝা যায়। তখন তার্দের মনোবৃত্তিতে থাকে এক গুরুগম্ভীর 

নিবিষ্ট-চিত্বত| | যখন বিষয়মুখী কাজ এ রকমের উদ্দীপনা যোগাতে বিরত 

হয়, তখন আর এই মনোবৃত্তি বজায় রাখা যায় না । গু 

যখন বেশ দূরবর্তী কোনো নির্দিষ্ট ধরনের ফলাফল পূর্বেই দেখা যায়, 
এবং তা পাওয়ার জন্য অবিরাম প্রয়াম নিয়োজিত হয় তখনই খেলা কাজের 

রূপ নেয়। খেলার মতো কাজও উদ্দেশ্ঠপূর্ণ ক্রিয়াশীলতাকে চিহ্নিত করে । 

কাজকে বাহিক ফলাফলের অধীন করা হয় বলে কাজ যে খেলা থেকে 

পৃথক তা নয়। পৃথক এই জন্য যে, ফল পাওয়ার ধারণাটা দীর্ঘতর কর্মধারার 

স্চনা করে। নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের দাবী বাড়ে, এবং উপায় নির্বাচন 

করতে এবং তা! রূপায়িত করতে বেশী বুদ্ধি খাটাতে হয়। এই বর্ণনা 

বাড়াতে গেলে, লক্ষা, স্বার্থবোধ ও চিন্তন অধ্যায়ে যে সব কথা বলা হয়েছে 

তারই পুনরুল্পেখ কর! হবে। তবুও, কাজের মধ্যে কর্মতৎপরতার কোনো 

দূরবর্তী বৈষয়িক ফললাভের বস্তুত! থাকে, এ ধারণাটা যে কেন এত প্রচলিত, 

'ত৷ এক্ষেত্রে অন্থসন্ধেয় । 

এই বশ্ততার চরম আকৃতি, যেমন নীরস একঘেয়ে খাটুনি, এর একটা 

সুজ ধরিয়ে দেয়। যে ক্রিয়াশীলতা বাইরের চাপে বা বাধ্যতামূলক ভাবে 
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চলতে থাকে, সেটা এ ক্রিয়ার সঙ্গে কোনো গুরুত্ব জড়ানো থাকে বলে 

চালানো! হয় না। কাজের ধারাটা নিজ ধর্মান্যায়ী তুষ্টিদায়ক নয়; তা কেবল 
কোনো শান্তি এড়ানোর জন্য, বা কাজ শেষ হওয়ার পরে কোনো পুরস্কার 

লাভের জন্য করা হয়। যা মূলতঃ বিকর্ষণধর্মী তা বরদাস্ত করা হয় অধিকতর 
বিকর্ষণধর্মী অন্য কিছু রোধ করার জন্য কিন্বা কাজের সাথে অন্যের গেঁথে- 
দেওয়া কোনো কিছু লাভ করার জন্য । অবিমুক্ত আর্িক ব্যবস্থার অধীনে 
এ হেন পরিস্থিতি থাকতে বাধা । কর্মসংস্থা বা শিল্পসংস্থা, আবেগান্ভূতি ও 

কল্পনাশক্তিকে নিয়োগ করার স্বার্থে কোনে প্রস্তাবই রাখে না। কাজ 

হয়ে জড়ায় কম-বেশী একটানা যান্ত্রিক খাটুনি। কেবল কাজটা সম্পূর্ণ 
করার বাধাবীধিই কর্মীকে কাজে চালু রাখে। কিন্তু কোনো কাজের 
উদ্দেশ্তকে সেই কাজেরই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত । কাজই কাজের উদ্দেশ্য 

হওয়া উচিত,_তার নিজের ধারারই একটা অংশ। এই অবস্থাতে চেষ্টার 

থে উদ্দীপনা আসে তা অতি ভিন্ন ধরনের। মধ্াবর্তা কাজের সাথে যার 
কোনো সংশ্রব নেই সে ধরনের ফল পাওয়ার চিন্তা থেকে যে উদ্দীপক 
আসে, উক্ত উদ্দীপনা তার থেকে বিশেষ বিভিন্ন । পূর্বেই যেমন বলা 
স্ুয়েছে, স্কুলে অর্থকরী চাপ না থাকার দরুন সেখানে পরিণত জীবনের 

শ্রমসংস্থাগুলিকে এমন ভাবে চালু করার স্থযোগ থাকে যে, তাতে বৃত্তি 
তার নিজ উদ্দেশ্তেই পরিচালিত হয়। যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজের 

অন্যতম ফলরূপে, প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে নয়-_তার আঘিক ম্বীকৃতিও থাকে, 
তা হলে তা বৃত্তির তাৎপর্বকে আরও বাড়াতে পারে । 

যেখানে নীরস একঘেয়ে খাটুনি থাকে, বা বার থেকে চাপানো কোনো 

কাজের বোঝা সার! করার দরকাঁর থাকে, সেখানে অনবরত খেলার দাবী 
থাকে; কিন্ত তা বিরৃত হওয়ার উপক্রম হয়। কর্মের সাধারণ ধারাটি 
আবেগান্ভৃতি ও কল্পনাশক্তিকে পর্যাপ্ত উদ্দীপক যোগাতে ব্যর্থ হয়। এর 

ফলে অবকাশের সময়ে যে কোনো ধরনের উপায় অবলম্বন করে এ সব 

উদ্দীপনার উদ্ধত দাবী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তখন লোকে জুয়াখেলা, 
মগ্কপান ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। কিম্বা অবস্থা যখন অত চরমে যায় না, 

তখন অশোভন কৌতুকের আশ্রয় নেয়; যা কিছু তৎক্ষণিক তুঠি দেয় তার 
আশ্রয় নেয়। শ্রান্তি অপনোদন করার অর্থ শক্তির পুনঃসঞ্চার। মানব 
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প্রকৃতির কোনো দাবিই__ত। সে বেশী জরুরী হোক বাকম জরুরী হোক-_ 
এড়িয়ে যাবার বিষয় নয়। এই প্রয়োজন অবদমিত কর! যায়__এ রকম 

ভাব! নিছক প্রতারণাপুর্ণ; এবং যে নীতিবাগীশ এতিহা এই প্রয়োজনকে 

অগ্রাহা করেছে, তা অনেক কুফলও ফলিয়েছে। যদি শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক- 

ভাবে অবসর বিনোদনের স্বযোগ-স্থবিধা না যোগায়, এবং এই স্থুযোগ- 

স্ববিধা খোঁজ করার ও বের করার সামর্্যলাভের মানসে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ 

না দেয়, তা হ'লে অবদমিত সহজ প্রবৃত্তিগুলো সর্বপ্রকারের অবৈধ নির্গমন : 
দ্বার খুঁজে নেবে'এবং কখনো তা হবে প্রকাশ্ত আবার কখনো তা হবে অলীক 

কল্পন৷ চরিতার্থ করার কাজে সীমাবদ্ধ ৷ পুনরুজ্ভীবনমূলক অবকাশ বিনোদনের 
পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ আর কোনো! দায়িত্বই নেই৷ 

কেবল সম্যক স্বাস্থ্যের স্বার্থে ই নয়, সম্ভব হলে আরও বেশী করে মনের অভ্যাসের 

উপরে এর স্থায়ী পরিণামের স্বার্থেই এটির প্রয়োজন । এই দাবীর উত্তরেও 

আবার কলাকেই আশ্রয় করতে হবে। 

সারাংশ 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমর! দেখেছি যে অবগতির প্রাথমিক বিষয়-বস্ত হী 
কি রকম করে মোটামুটি সরাসরি ধরনের কাজ করতে হয়। এই মূল 
নিয়মের শিক্ষাগত প্রতিরপ হ'ল, যে সমস্ত সহজ বৃত্তি তরুণদের ক্ষমতাকে 

আহ্বান করে, এবং যা সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সাধারণ নমুনার অনুরূপ 

হয়, অবিচলিত ভাবে সেই সমস্ত বুত্তির সদ্ধবহার করা। যখন কোনো 

কাজের নিজ নিজ তাৎ্পর্বোধেই কাজ করে যাওয়া হ্য়ু, তখন জিনিসপত্র, 

যন্ত্রপাতি ও বলবিষ্ভার বিভিন্ন নিয়ম সন্ধানে দক্ষতা ও সংবাদ আয়ত্তে 

আসে। এ সব কাজের সামাজিক রূপ থাকার কারণে, এরা অজিত 

দক্ষতা ও জ্ঞানকে এমন গুণ দেয়, ষা স্কুলের বাইরের পরিস্থিতির মধ্যেও 

স্থানান্তরিত করা যায়। 

খেলা ও কাজের মনন্তাত্বিক প্রভেদকে তাদের অর্থতাত্বিক প্রভেদের 

সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলা গুরুত্বপূর্ণ । মনন্তত্বের দিক থেকে, খেলাধূলার নির- 

পিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমোদ-প্রমোদও নয়, লক্ষ্যশূন্যতাও নয়। এর) 
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বৈশিষ্ট্য হ'ল, কর্মের নিরবচ্ছিন্নতাকে তার ফলাফলের সম্পর্কে নিরপণ ন৷ 

করে তার উদ্দেশ্তকে ধর! হয় একই ধারায় আরও বেশী কর্মতৎপরতারূপে। 

ক্রিয়াকলাপ ঘখন বেশী জটিল হতে থাকে তখন স্থনির্দিষ্ট অর্জিত ফলাফলের 

দিকে বেশী মনোযোগ আসার জন্যে ক্রিয়াকলাপও বেশী অর্থসমন্থিত হয়। এই 

ভাবে ক্রীড়া ক্রমে ক্রমে কর্মে পর্যবসিত হয়। এই ছুটো পর্ধায়ই সমভাবে 

সচ্ছন্দ, এবং মৌলিকরূপে সঙ্কল্পিত। যে অর্থনীতিক ব্যবস্থা আমোদ-প্রমোদকে 
ধনশালী ব্যক্তিদের অলস উত্তেজনায় পরিণত করে, এবং দরিদ্র লোকদের 

কাজকর্মকে রুচিহীন পরিশ্রমে পরিণত করে, তার থেকে ছাড়পত্র পেলে 
ছুটোর মধ্যেই সমান সচ্ছন্দতাঃও সঙ্কল্প দেখা যায়। 

মনন্তত অনুযায়ী কাজ হ'ল এমন একটা! ক্রিয়াশীলত| যার মধ্যে তার 

নিজেরই অংশরূপে তার পরিণামের প্রতি লক্ষ্য থাকে। যখনই কাজের 
পরিণাম কোনো আলাদা উদ্দেশ্টরূপে ক্রিয়াশীলতার বাইরে থাকে, এবং 

ক্রিয়াশীলতা৷ এই উদ্দেশ্ত সাধনের একটা উপায়মাত্র হয়, তখনই কাজ হয়ে 

দাড়ায় বাধ্যতামূলক পরিশ্রম। যে কাজ খেলার ভঙ্গী দিয়ে পরিব্যাপ্ত, সে 
কাজই হ'ল কলা (আর্ট )। একে রীতিগতভাবে কলা আখ্যা না দিলেও 

গুণগত ভাবে তার এ উপাধিই প্রাপ্য । 



যোড়শ অধ্যায় 
ভূগোল ও ইতিহাসের বিশিষ্টত। 

১। প্রাথমিক ব্রিয়াকলাপের অর্থ-ব্যাপকতা৷ 

কোনো ক্রিয়ার শুধু ভৌত রূপ এবং তার অর্থ-সম্পদ ধারণ-শক্তির মধো 
যে পার্থক্য থাকে তার চেয়ে বিস্ময়কর বোধ করি আর কিছুই নেই। বার 
থেকে দেখলে, কোনো জ্যোতিবিদ দুরবীনের মধ্যে দিয়ে যে ভাবে তাকান 
একটি ছোটো বালক এই নলটির মধ্যে দিয়ে সেইভাবে তাকায়। উভয় 

ক্ষেত্রেই থাকে একট1 কাঁচ ও ধাতুর বিস্তাস, একটা চোখ, আর দূরে কোনো 
এক আলোকণা। তবুও কোনো এক সন্ধিক্ষণে জ্যোতিবিদের ক্রিয়। কোনো 
ভূখণ্ডের জন্মকথার সাথে সং্নিষ্ট থাকতে পারে, এবং তারই আধেয়রূপে, 

নক্ষত্রথচিত আকাশ সম্বন্ধে যাকিছু জানা আছে তাও থাকতে পারে। 
ভৌত অর্থে, বর্ধরতা থেকে অগ্রগতির পথে মান্থষ এই ভূ-পৃষ্ঠে যা সাধন 

করেছে, তা কেবল এর উপরে একটা আচড়ের মতো, যার দাগ দূর থেক্টে 
দেখাও যায় না, যদিও এই দূরত্ব শুধু সৌর মগ্ুলের বিস্তারের তুলনায়ও যৎ- 
সামান্য । তবুও “অর্থের” দিক দিয়ে, যা সাধন করা হয়েছে তা বর্বরতা 

থেকে সভ্যতার পার্থক্যেরই পরিমাপ। যদিও ভৌত দৃষ্টিতে, মান্থুষের 
ক্রিয়াকলাপ কিছু মাত্রায় বদলেছে, তবুও এই ক্রিঘীকলাপের নাথে যে সব অর্থ 
বিকাশ লাভ করেছে তার তুলনায় এই পরিবর্তন যৎসামান্ত। একটা কাজ 
যে কি পরিমাণ অর্থ লাভ করতে পারে তার কোনো সীমা টানা যায় না। 

যে সমস্ত যোগন্থত্রের প্রসঙ্গে কাজটাকে স্থাপন করা হয়, তার উপরেই সব 

কিছু নির্ভর করে। এই যোগম্ত্র ধারণায় আনতে কল্পনার বিস্তারও অফুরন্ত । 

অর্থ আয়ত্ব ও আবিষ্কার করতে মাহ্থষের কর্মনিষ্ঠতার যে স্বিধা আছে, 
তা তার শিক্ষাকে কোনো হাতিয়ার তৈরী বা পশুকে অভ্যন্ত করার কাজ 

থেকে বিভিন্ন রূপ দেয়। অভ্যন্তি কর্মকুশলতা আনে; তাৎপর্ধের বিকাশ 

করে না। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে খেলাধুল| ও কাজ কর্মের মধ্যে যে ধরনে নিযুক্ধ 
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থাকার কথা বলা হয়েছে তার সর্বশেষ শিক্ষাসংক্রান্ত গুরুত্ব এই যে, এ 

সকল নিয়োজন এইরূপ তাৎপর্য বিস্তারের পক্ষে সর্বাধিক প্রত্যক্ষ সাধকত্ব 
যোগায়। উপযুক্ত অবস্থাধীনে চালু করলে এঁ সমস্ত কাজ ও খেল! বুদ্ধিগম্য 
বিবেচনার এক অপরিসীম বিস্তীর্ণ পাল্লাকে সংগ্রহ করা ও মনে রাখার 

চুম্বক স্বরূপ হয়। তারা সংবাদকে স্বাগত জানায় এবং তাকে আত্তীকরণের 
জীবন্ত কেন্দ্র যোগায়। যখন কেবল সংবাদের নিজ স্বার্থেই সংবাদ মনে 

রাখার জন্য খণ্ডে খণ্ডে সংবাদ যোগানো৷ হয়, তখন তা জীবন্ত অভিজ্ঞতার 

উপর স্তরীভূত হয়ে উঠতে থাকে । কিন্তু যখন কোনো কর্মতৎ্পরতাকে 

তার নিজ স্বার্থেই অন্রধাবন্ূ করা হয়, এবং সেই কর্মততৎপরতার কোনো 
উপকরণ হয়ে সংবাদ কর্মে প্রবেশ করে,_তা সে কোনো উপায়দূপেই হোক, 

বাঁ কর্মের লক্ষ্যের আধেয় বাডানোর জন্যেই হোক,_তখন তা জ্ঞানস্থচক 

হয়। যা জ্ঞাপন করা হয়, তা প্রত্যক্ষলন্ধ পরিজ্ঞানের মধ্যে দ্রবীভূত হয় । 

তখন ব্যক্তি যে সমষ্টির অন্তর্গত, তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সেই সমহির 

অভিজ্ঞতার মোট ফলাফলকে গ্রহণ করতে ও দ্রবীভূত করতে সমর্থ হয়; 

এবং সে অভিজ্ঞতার মধ্যে সমষ্টির স্থুদীর্ঘকালীন দুর্ভোগ ও দুর্ধিপাকের ফলা- 
ফুলের কথাও থাকে । এবং এরপ দ্রাবকের এমন কোনো নির্দিষ্ট পরিপক্ত- 

সংখ্যা থাকে না, যে জন্য আরও সংবাদ দ্রবীভূত হওয়া অসম্ভব হয়। নবতর 

কৌতুহল নবতর গ্রহণ-যোগাতা আনে, এবং নবতর সংবাদ নবতর কৌতুহল 
জাগায় । 

বিভিন্ন কর্মতৎপরত! যে ধরনের অর্থ দিয়ে সমৃদ্ধ হয়, তা ভৌত-প্ররুতি 
ও মানুষ উভয়ের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট । কথাটা সহজ স্বতঃসিদ্ধ। একে তার 

শিক্ষাগত 'প্রতিরূপে রূপান্তরিত করলে অবশ্য এর অর্থ বেড়ে যায়। এভাবে 

রূপান্তরিত করলে তার এই অর্থ দীড়ায় যে, অন্য অবস্থাতে যা-কিছু সঙ্কীর্ণ 

ব্যক্তিগত ক্রিয়া, বা, শুধু বিভিন্ন ধরনের কারিগরি দক্ষতা হতে পারত, 
ভূগোল ও ইতিহাসের বিষয়-বস্ত তাকে পশ্চাৎভূমি ও বহির্ট, অর্থাৎ বুদ্ধিগম্য 

পটভূমিকা যোগায়। আমরা আমাদের নিজেদের ক্রিয়াকলাপকে তার স্থান 
ও কালের যোগস্ত্রে স্থাপন করতে যতো বেশী সক্ষম হই, ততোই তা 
তাৎপর্যপূর্ণ আধেয় লাভ করে। আমরা যে স্থানের অধিবাসী এবং যে কালের 
প্রচেষ্টার নিরবচ্ছিন্ন বহিঃগ্রকাশের উত্তরাধিকারী ও বাহক, তার দৃশ্য আবিষ্কার 
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করতে গিয়ে হৃদয়জম করি যে, আমরা! কোনে! অকিঞ্চিংকর নগরের নাগরিক 

নই। এইভাবে, আমাদের নিত্যকার সাধারণ অভিজ্ঞতা তার ক্ষণস্থায়ী 
রূপ পরিত্যাগ করে একটা স্থায়ী সত্ব! লাভ করে । 

অবশ যদ্দি ভূগোল ও ইতিহাস পূর্বপ্রস্তত পাঠ্যবূপে শেখানো হয়,__ 

যেহেতু কাউকে স্কুলে পাঠানো হয়েছে, সেই হেতু তাকে তা৷ পড়তে হবে, 
এই ভাবে শেখানো হয়, তাহলে সহজেই নিত্যকার অভিজ্ঞতা থেকে যা 
বহু দূরবর্তী ও পরকীয় সেই সব জিনিস সম্বন্ধে বহু সংখ্যক উক্তি শিক্ষা করা 
যায়। কর্মনিষ্ঠটতা ভাগ হয়ে যায়, এবং ছুটি পৃথক জগৎ ক্ষ্টি হয়। এদের 

মধ্যে বিভিন্ন সময়ের কার্ধাবলী থাকে, তার কোঁওসা আন্তঃপরিবর্তন হয় না) 
সাধারণ অভিজ্ঞতা তার যোগস্যত্র লাভ করে পরিবর্ধিত তাৎপর্য লাভ করে 

না এবং যা কিছু পাঠ করা হয় তা অব্যবহিত কর্মতৎ্পরতার মধ্যে প্রবেশ 
করে জীবন্ত ও বান্তব রূপ নেয় না। এমন কি, সাধারণ অভিজ্ঞতা পূর্বে 

যে অবস্থায় সন্কীর্ণ কিন্তু প্রাণবন্ত ছিল, তাও আর সে অবস্থায় থাকে না। 

বরং তা তার সচলতা৷ এবং ইঙ্গিতগুলির প্রতি বেদনশীলতার কিছুটা 
হারায় । অনঙ্গীভূত সংবাদের বোঝা দিয়ে সেটি ভারাক্রান্ত ও কোণঠাসা 

হয়ে যায়। বেশী অর্থ লাভ করার জন্য তার যে নমনীয় প্রতিবেদনশীলতা 
ও সতর্ক আকুলতা। থাকে, তা৷ চলে যায়। জীবনের সরাসরি স্বার্থবোধ থেকে 

পৃথকভাবে সংবাদের সপ আহরণ করা মানে মনকে শুকিয়ে কাঠ করে 
তোলা । ফলে মনের স্থিতিস্থাপকতা লোপ পায়। 

স্বাভাবিক অবস্থাতে, যে ক্রিয়ার মধ্যে তার নিজ কারণেই নিযুক্ত হওয়া 

যায়, তা তার অব্যবহিত গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে । সংবাদ সমপিত হয়ে 

তার অর্থ বাড়বে বলে তা নিক্ষিয়ভাবে অপেক্ষা করে না-অর্থ খুজেবের 

করে। কৌতুহল কোনো আকস্মিক নিঃসঙ্গ সম্পত্তি নয়; অভিজ্ঞত। হ'ল 

কোনে! একটা সচল পরিবর্তনশীল জিনিস। তার মধ্যে অন্থান্য জিনিষের 

সঙ্গে যে সব নানাবিধ যোগসূত্র থাকে, কৌতুহল হ'ল তারই অপরিহার্য 
পরিণাম । এই সব যোগস্ুত্র উপলদ্ধি করার প্রবণতার নামই কৌতৃহল। 
শিক্ষাদাতাদের কাজ হ'ল, এমন এক পরিবেশ যোগানো যাতে অভিজ্ঞতার 

এই সম্প্রসারণ কৃতকার্যতার সহিত পুরস্কৃত হতে পারে, এবং নিরবচ্ছিন্ন রূপে 

ক্রিগ্াশীল থাকতে পারে । কোনো এক বিশিষ্ট ধরনের পরিবেশের মধ্যে 

া 

১৮ 
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সেই রকম একটা ক্রিয়াশীলতাকে এমনভাবে আটকে রাখা দরকার যাতে 
যে অর্থটা দড়ায় তা কেবল এই ক্রিয়াশীলতারই প্রত্যক্ষ ও সহজবোধ্য পৃথক 
পরিণাম হয়ে ওঠে। কোনো একটা লোক রান্না করতে পারে, হাতুড়ি 
পেটাতে পারে বা হাটতে পারে ; এবং এ সব কাজের যে পরিণাম দঈীড়ায় তা 
আক্ষরিক বা ভৌত অর্থে রান্না করা, হাতুড়ি পেটানো বা হাটার পরিণাম 
থেকে তার মনকে একটুও দূরে না নিতে পারে। কিন্তু তা সত্বেও কাজটার 

পরিণাম স্ুদুরপ্রলারীই থাকে । হাটার মধ্যে স্থান পরিবর্তন এবং প্রতিরোধী 
ভূ-খণ্ডের প্রতিক্রিয়া থাকে, এবং যেখানেই বস্ত আছে সেখানেই এই বাধার 

শিহরণ অন্ৃভৃত হয়। এরমধ্যে অশ্বপ্রত্যঙ্গের ও নার্ভতন্ত্রের গঠনপ্রণালী 
থাকে; বলবিগ্ভার মূল নিয়মও থাকে। রান্না করা হ'ল তাপ ও বাণ্পের 

সছ্যবহার করা, যার ফলে খা্যবস্তর রাসায়নিক সম্পর্ক পরিবতিত হয়। 

এর সাথে খাগ্যবস্ত হজম হওয়ার ও শরীরের পুষ্টির যোগও আছে। পদার্থ 

বিদ্যা, রসায়ন ও শরীরতত্ব সম্বন্ধে সর্বাধিক বিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সর্বাধিক 
জ্ঞানও এর সবগুলো! পরিণাম ও যোগম্থত্র প্রত্যক্ষ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। 

শিক্ষার কর্মভার হ'ল এটা দেখা যে, এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ এমনভাবে 

€ও এমন শর্তাধীনে পরিচালিত হয়, যাতে এই যোগন্থত্রগুলো যতোদূর সম্ভব 
উপলব্ধির উপযুক্ত হয়। “ভূগোল শিক্ষা করা” হল, কোনো ক্রিয়ার স্থানে- 

ব্যাপ্তি-সংক্রান্ত বহিঃ-প্রাক্কৃতিক যোগস্ত্রাদিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা 
বৃদ্ধি। “ইতিহাস শিক্ষা করা” হল মূলত: এই ক্রিয়ার বিভিন্ন মানবিক 
যোগস্থত্রকে বুঝতে পারার ক্ষমতা! বৃদ্ধি। কারণ যাকে নিয়মাবদ্ধ পাঠ্যরূপে 

ভূগোল বলা হয়, তা হ'ল আমরা যে প্রাকৃতিক মাধ্যমে বাস করি, এবং 

যার সম্পর্কে আমাদের বিশিষ্ট কার্ধাকার্ধ ব্যাখ্য। রাখে, সে সম্বন্ধে অন্য লোকের 

অভিজ্ঞতাতে যা-কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে তারই তথ্য ও তত্ব সম্বলিত একটা 

কাঠামো । এই ভাবেই নিয়মাবদ্ধ ইতিহাস পাঠ হ'ল, ষে সমস্ত সামাজিক 

গোঠীর সাথে আমাদের নিজেদের জীবন একম্ত্রে গাথা এবং যাদের সাথে 

সম্পর্কস্থত্রে আমাদের রীতিনীতি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বোধগম্য হয়, তাদের 
ক্রিয়াকলাপ ও দুর্ভোগ সম্বন্ধে জানা তথ্যাবলীর একটা কাঠামে। 
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২। ইতিহাস ও ভূগোলের অনুপুরক রূপ 

ইতিহাস ও ভূগোল-_প্রকতি-পাঠসহ ভূগোল, যার কারণ এখনি দেওয়। 
হবে, বিদ্যালয়ের অত্যুতৎ্কষ্ট সংবাদজ্ঞাপক পাঠ্য বিষয়। পড়াবার বিষয়- 

বস্ত ও পদ্ধতি পরীক্ষা করলে এটি পরিষ্কার হবে যে, এদের সংবাদ জীবন্ত 

অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে যাবার এবং কেবল বিচ্ছিন্ন সংবাদের সপ হয়ে জযবার 

মধ্যের পার্থক্যটি নির্ভর করে, এই সব পাঠ মানুষ ও ভৌত-প্রকৃতির পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতার অন্ুগমন করে কিনা_তার উপরে । অবশ্য এই অন্ুগামিতাই 

বিষয় ছুটি পড়াবার ন্ঠায্যতা যোগায় । যেহেতু কানে বিষয়বস্তু শেখানো ও 
শেখা রীতিগত হয়ে গেছে, কেবল সেই হেতুই তাকে যথাযথ শিক্ষামূলক 
উপাদান বলে গ্রহণ করতে হবে, এই বিপদ ইতিহাস ভূগোলের শিক্ষায় 

যতো থাকে আর কিছুতে ততো! থাকে না। অভিজ্ঞতার সার্থক রূপান্তর 

সাধনের ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষণীয় উপাদানের একটা ন্তস্ত কর্ম থাকে, এরূপ 
কোনো দার্শনিক হেতুর ধারণাকে, হয়, আসার কল্পনা, নয়, যা করতেই 
হচ্ছে, তার সমর্থনে বড়ো বড়ো কথা! বলে মনে করা হয় । “ইতিহাস” এবং 

“ভূগোল” শব্ঘয় কেবল সেই বস্তই মনে আনে যা! পুরুষান্ুক্রমে স্কুলের্ঠ 
অন্থমোদন লাভ করে আসছে । এই বিষয়-বস্তর বিশালতা ও বিচিত্রতা, 

বিষয়টির উদ্দেশ্যমূলকতার এবং শিক্ষার্থাদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এটির উদেশ্ঠ 
পূরণের জন্ত এর শিক্ষণ প্রণালীকে বিচার করে দেখতে আমাদের নিরুৎ- 
সাহিত করে। কিন্তু যদি শিক্ষায় সাঙ্গীকরণ ও সামাজিক নির্দেশকের ধারণা 

কোনো! হাশ্তকর প্রহসন না হয়, তা হলে পাঠন্রমে ইতিহাস ও ভূগোলের 
মতো বিশালকায় বিষয়-বস্তকে একটা ষথার্থ সমাজকেন্দ্িক ও বুদ্ধিকেন্দ্রিক 
অভিজ্ঞতার বিকাশের মধ্যে কোনো সাধারণ কর্তব্যের প্রতীক হতেই হবে। 

এই কর্তব্য স্পষ্ট করে বোঝা গেলে, যে জিনিস শেখানো হয়, এবং যে পদ্ধতিতে 

তা শেখানো হয় তাকে পরীক্ষা! করে ছেঁকে নেওয়ার মানদগ্ুরূপে সে কর্তব্যকে 

নিয়োগ করতে হবে । 
ইতিহাস ও ভূগোলের কৃত্য কর্মের বিষয় বল! হয়েছে। এটি হ'ল, 

জীবনের অধিকতর প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগকে প্রসঙ্গ, পটভূমি ও 

বহিদৃ্টি দিয়ে সমৃদ্ধ ও বিমুক্ত করা। যদিও ভূগোল ভৌত প্রকৃতির দিকে 
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এবং ইতিহাস সমাজের দিকে জোর দেয়, তথাপি ভা একই আলোচ্য 
বিষয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন জোর। কারণ বিষয়টা হ'ল মানুষের সম্মিলিত 

জীবন। এই সম্মিলিত জীবন, এর নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পদ্ধতি ও সঙ্গতি, 
কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা মহাঁকাঁশে সংঘটিত হয় না, আবার কোনো শূন্য স্থানেও 
ঘটে না। তা ঘটে তৃ-পৃষ্ঠে। নাট্যাভিনয়ের দৃশ্তপট তার নাটকীয় উপ- 
স্থাপনের সঙ্গে যে সম্পর্ক রাখে, কোনো ভৌত-গ্রকৃতির এই সমাবেশ 
সামাজিক ক্রিয়্াকলাপের সঙ্গে সেরূপ সম্পর্ক রাখে না। যে সামাজিক 

ঘটনাবলী ইতিহাস রচনা করে, ভৌত-প্রকৃতি তাঁর মজ্জায় প্রবেশ করে। 
ভৌত-প্রকৃতিই হ'ল সামার্জিক ঘটনাবলীর মাধ্যম । ভৌত-প্রকৃতি প্রাথমিক 
উদ্দীপক যোগায়, বাধাবিদ্ব আনে, সঙ্গতি দেয়। এর নানাবিধ শক্তিপু্জের 

উপর ক্রমবর্ধনশীল আধিপত্য বিস্তারই,__সভ্যতা। যখন মানবিক গুরুত্বিশিষ্ট 

পাঠের সঙ্গে ভৌত-প্রকৃতি সম্বলিত ভূগোল পাঠের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা 
উপেক্ষা করা হয়, তখন ইতিহাস, সন তারিখের তালিকা তৈরীতে অধঃপতিত 

হয়--আর তার সাথে আটা থাকে “গুরুত্বপূর্ণ” লেবেলধারী ঘটলাবলীর বর্ণনা- 

মূলক তালিকা । অন্তথায় তা৷ হয়ে দীড়ায় কোনো সাহিত্যিক ছায়ামৃত্তি, 
ক্রোরণ বিশ্তদ্ধ সাহিত্যিক ইতিহাসে ভৌত পরিবেশ হ'ল কেবল রঙ্গমঞ্চের 

দৃশ্টপট | 

অবশ্ঠ ভূগোলের শিক্ষামূলক প্রভাব থাকে প্রাকৃতিক তথ্যাবলীর সঙ্গে 
সামাজিক ঘটনাবলীর তুল্য সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের বিভিন্ন পরিণামের 
মধ্যে। ভূগোলের প্রাচীন সংজ্ঞা হ'ল মানুষের বাসস্থানরূপে পৃথিবীর বর্ণনা । 
এই সংজ্ঞা ভূগোলের শিক্ষাসংক্রান্ত বাস্তবতা ব্যক্ত করে। কিন্তু এই সংজ্ঞা 
দেওয়া যতো! সহজ, প্রাণবন্ত মানবিক সম্পর্ক-সম্বলিত সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক 
বিষম়-বস্ত উপস্থাপিত করা ততো! সহজ নয়। মান্থুষের আবাসস্থল, অনুধাবন, 

সফলতা ও বিফলতাই হ'ল সেই সমস্ত বিষয়, যা ভৌগোলিক তথ্যাবলীকে 
শিক্ষণীয় বিষয়বস্তর মধ্যে গণ্য করার হেতু যোগায়। কিন্ত এই ছুটো দিক 
এক সঙ্গে ধরে রাখার জন্য কোনো অভিজ্ঞ ও কবিত কল্পনা শক্তির প্রয়োজন 

হয়। যখন এই বন্ধন ছিন্ন হয়, তখন ভূগোল হয়ে ফ্রাড়ায় কোনো অসংলগ্ন 
ও ছিন্নবিছিন্ন খণস্প। এই অবস্থাতেই একে বেশীর ভাগ দেখা যায়। 
মনে হয» যেন বিষয়টা! কোনো বুদ্ধিগত টুকিটাকির ছেঁড়া-ফাড়া বেশবিন্তাস। 
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এখানে কোনো পর্বতের উচ্চতা, ওখানে কোনো নদীর শ্রোতপথ এ, শহরে 

কি পরিমাণ কাষ্ঠ ফলক তৈরী হয়, ও-বন্দরে কতো টন্ মালের জাহাজ 

আসে, অনুক জেলার সীমান|, তমুক রাজোর রাজধানী ইত্যাদি ইত্যাদি 
ব্যাপারই যেন ভূগোল । 

মানুষের বাসস্থানরূপে পৃথিবী সভ্যতাগ্যোতক, এবং একতাবদ্ধ। থ্যা- 

বলীর পাঁচমিশালী হিসাবে দেখলে তা চিত্ববিক্ষেপকারী, এবং কল্পনা প্রসঙ্গে 

নিক্িয়। ভূগোল এমন একটা বিষয়, যা প্রথমে কল্পন! জাগায়, এমন কি; 

অলীক কল্পনাও জাগায় । 

অভিযান, পর্টন ও আবিষ্কারের সঙ্গে যেঞ্বিম্ম় ও গৌরব জড়ানো 
থাকে, ভূগোল তাতে অংশ নেম্ম। বিচিত্র অধিবাসী ও পরিবেশ, এবং 

সুপরিচিত দৃশ্ঠ(বলী থেকে তাদের প্রভেদ, অলীম উদ্দীপনা যোগায় । গতা- 
মুগতিকতার একঘেয়েমি থেকে মন মুক্তি পায়। যদিও স্থানিক বা আবাসিক 
ভূগোল প্রারুৃতিক পরিবেশ পুনর্গঠনের স্বাভাবিক প্রারভিক স্থল, তথাপি 

তা সেই কাজেই শেষ হয় নাঁ। তা হয়ে দীড়ায় অজানিতের মধ্যে বেরিয়ে 

পড়ার বুদ্ধিগমা প্রারম্ভিক স্থল । আবাসিক ভূগোৌলপাঠকে যদি তার বাইরের 
বিশাল পৃথিবীর মধ্যে উপনীত হওয়ার ভিত্তিরপে গ্রহণ করা না হয়, তাগ্র 
হ'লে বস্তপাঠ যেমন কেবল স্থপরিচিত বস্তর গুণাবলীকেই সংক্ষেপ করে, 

আবাসিক ভূগোলও সেইরূপ প্রাণহীন হয়। কারণ একই। কল্পনাশক্তি 
তার খাদ্য পায় না। পরস্ত যা কিছু জানা আছে কল্পনাশক্তিকে তারই 
সংক্ষিপ্তাবৃত্তি, তালিকাতূক্তি ও পরিশোধনের কাজ দিয়ে দাবিয়ে রাখা হয়। 

কিন্ত যখন, যে সুপরিচিত কচার বেড়! গ্রামীণ তালুকদারের সীমানা চিহ্নিত 
করে, তাকেই বড়ো-বড়ে। জাতির সীমানা বোঝাবার সন্কেত কর! হয়, তখন 
এমন কি, কচার বেড়াও তাৎপর্য পেয়ে উজ্জল হয়ে ওঠে । নুর্যালোক, বায়ু, 
শ্রোতের জল, ভূ-পৃষ্ঠের অলমতলতা, নানাবিধ শ্রমশিল্প, রাজকর্মচারী ও তাদের 

কর্তবা,__এর সব কিছুই স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যায়। যদি এরূপ 

মনে কর! হয় যে, তাদের তাৎপর্য তাদের গণ্ডীর মধ্যেই আরম্ভ ও শেষ 
হয়েছে, তা হলে তা এমন এক অদ্ভূত তথ্য হয়ে ঈ্াড়াবে যা খেটে খেটে 

শিখতে হবে। এর পাল্লার মধ্যে অন্যভাবে অদ্ভুত ও মজানা অধিবাসী 

ও সামগ্রী এনে অভিজ্ঞতার সীম! সম্প্রসারণের যন্ত্রপে ব্যবহার করলে, 
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এই ব্যবহার দ্বারা এ সব তথ্যের রূপ বদলে যাবে। দূর দূর দেশ থেকে 
স্র্যালোক, বাযুপ্রবাহ, জলশ্রোত, বাণিজ্য ও রাস্ত্ীয় সম্পর্ক এসে চিস্তাশক্তি- 
কেও দূর দূর দেশে পরিচালিত করবে। এই চিন্তাধারার অনুসরণ করা 
হ'ল মনকে বৃহত্তর করা,_এর মধ্যে অতিরিক্ত খবর গাদা করে নয়, পরস্ত 

পূর্বে যা কিছু গতানুগতিক ধারায় এসেছে তাকেই তাৎপর্য দিয়ে পুনর্গঠ 
করা। | 

ভৌগোলিক পাঠ্যের যে সমস্ত শাখা বা পর্যায়, বৈশিষ্ট্যম্চক বা! পৃথক 
হয়ে পড়তে চায়, এই মূল নিয়ম তাদেরও সহযোজিত রাখে । গাণিতিক 

বা জ্যোতির্ধিভ্ভা সংক্রান্ত, গ্রীকৃতিক, স্থানিক বিবরণ সংক্রান্ত, রাষ্ট্রীয় ও 

বাণিজ্যিক ভূগোল, সকল শাখারই নিজ নিজ একটা দাবি আছে। কি 

করে এদের সমন্বয় করা যায়? প্রতিটি শাখা থেকে এতোখানি বা অতো- 

খানি করে নিয়ে কোনো বাহিক মীমাংসা করে? যদি এ কথাটা অন্ুক্ষণ 

যনের মধ্যে রাখা না হয় যে, কোনো বিষয়-বস্তর শিক্ষামূলক ভারকেন্জর 

থাকে তার সাংস্কাতিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে, তা হলে আর কোনো 
পদ্ধতিই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কেন্দ্র থেকে দেখলে যে-কোনো 

০উপাদানই প্রাসঙ্গিক হয়। অবশ্য মানবিক ক্রিয়াকলাপ ও সম্পর্ক বোঝবার 

স্বার্থে তার যতোদূর প্রযোজন হয় সেটা ধরেই এটা করা হয়। পৃথিবীকে 
সৌরজগতের এক অঙ্গরূপে বুঝে নেওয়া ছাড়া, শীতল ও অত্যুষ্ণ অঞ্চলের 
সভ্যতার বিভিন্নতা, নাতিশীতোষ অঞ্চলের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর শিল্প ও 

রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশিষ্ট রচনাকীশল বুঝতে পারা যায় না। অর্থনীতিক 
ক্রিয়াকলাপ এক দিকে সামাজিক আদান-প্রদান ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে গভীর 
ভাবে প্রভাবিত করে, অন্যদিকে সেটি প্রাকৃতিক অবস্থাদিকেও প্রতিফলিত 
করে। এই সব আলোচ্য বিষয়কে বিশিষ্ট রূপ দেওয়া বিশেষজ্ঞদের কাজ। 
এদের পারম্পরিক ক্রিয়া সামাজিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সত্তারূপেই মান্যকে 
সংশ্লিষ্ট করে । 

প্রকৃতি-পাঠকে ভূগোলের অস্তভূক্তি করা নিঃসন্দেহে জোরাজুরি করা 
মনে হবে; আক্ষরিক অর্থে তা তাই। কিন্তু শিক্ষার ধারণাতে এখানে 

কেবল একটি বাস্তবতাই রয়েছে; এবং শিক্ষাবৃতিতে এর যে ছুটো নাম 
রয়েছে ত৷ দুঃখের বিষয়। কারণ নামের ভিন্নতা, অর্থের একত্ব লুকিয়ে 
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রাখতে চীয়। পুথিবী ও প্ররুতি সমার্থক শব্ধ হওয়া উচিত, এবং ভূগোল- 
পাঠ এবং প্রক্ৃতি-পাঠও সমার্থক হওয়! উচিত। সকলেই জানেন যে, 

বন্থ সংখ্যক বিচ্ছিন্ন টুকিটাকি নিয়ে কাজ করার ফলে বিষয়বস্ত টুকরো 

টুকরো হওয়ার জন্য প্ররৃতি-পাঠের ক্ষতি হয়েছে । কোনো! একটা অঙ্গরূপে 

ফুলের কথা বাদ দিয়ে তার বিভিন্ন অংশ পাঠ করা হয়েছে, গাছ বাদ দিয়ে 

ফুল পড়ানো হয়েছে; যে জমি, বাযু ও আলোর মধ্যে, এবং মাধ্যমে, 

উদ্ভিদ বেঁচে থাকে, সে সব কথা বাদ দিয়ে উদ্ভিদ পড়ানো হয়। এর ফল 

দাড়ায় আলোচ্য বিষয়গুলির অনিবার্ধ প্রাণহীনতা' | যাঁর প্রতি মনোযোগ 
আহ্বান করা হয় তা এত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে যে, তা কল্পনা শক্তির 

কোনো খোরাক যোগায় না। এখানে আগ্রহের এত অভাব থাকে যে, ষে 

প্রাকৃতিক তথ্য ও ঘটনা! মনকে আকর্ষণ ও ধারণ করতে পারে, সেটাকেই 
অতিকথ! দিয়ে সাজিয়ে বিশ্বপ্রাণবাদের পুনঃপ্রবর্তন কর! যায় কিনা সে 

বিষয়ে একট গুরুতর প্রস্তাব উঠেছিল। অসংখ্য ক্ষেত্রে অন্নবিস্তর অর্থহীন 
নরত্ব আরোপ করবার চেষ্টা হয়েছিল1 পদ্ধতিটা অর্থহীন, কিন্তু সেটি 
কোনো মানবিক বাঁতাবরণের বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে ব্যক্ত করেছিল। 

তথ্যগুলোকে তাদের প্রসঙ্গ থেকে বের করে নিয়ে টুকরো টুকরো কর 

হয়েছিল। তারা! আর পৃথিবীর মালিকানাতে ছিল না; কোথাও তাদের 
কোনো স্থায়ী নিবাস ছিল না। ফলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে, কৃত্রিম ও ভাব- 
রসাত্মবক অন্থসঙ্গেরই প্রশ্রয় নিতে হতো। এর আসল প্রতিকার হ'ল, 

প্রকৃতি-পাঠকে «বিশ্বপ্রকৃতি” পাঠে পরিণত করা, টুকরো খবরের পাঠ নয় ; 

যে পরিস্থিতির মধ্যে এ সব খণ্ডাংশ জন্মায় এবং যার মধ্যে তারা ক্রিয়া করে, 

তার থেকে তাদের পুরাপুরি সরিয়ে অর্থশূন্ত করে তার পাঠ নয়। পৃথিবীকে 

যেমন তার সকল সম্পর্ক নিয়ে দেখা হয় প্রকৃতিকে তেমনি কোনো পুর্ণ সত্তা- 

রূপে জ্ঞান করলেই তার ঘটনাঘটন মানব জীবনের সঙ্গে তার মিলন ও 

সমবেদিতার স্বাভাবিক সম্পর্কে আসে ; তখন আর কোনো কৃত্রিম গ্রতিকল্পের 

প্রয়োজন হয় না। 
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৩। ইতিহাস ও বর্তমান সমাজ জীবন 

যে নিঃসঙ্গতা ইতিহাসের সপ্তীবনীশক্তি বিলোপ করে, তা৷ হস্ল সমাজ 
জীবনের বর্তমান ধরন ও সংশ্লিষ্টতা থেকে তার বিচ্ছেদ। কেবল অতীত 

হিসাবেই অতীত এখন আর আমাদের ব্যাপার নয়। যদি তা সম্পূর্ণরূপেই 
বিগত ও সমাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তার প্রতি আমাদের কেবল একটি ভর্গীই 

থাকবে। মৃতেরা তাদের মৃতকে গোরস্থ করুক। কিন্তু অতীতের জ্ঞান, 

বর্তমানকে বোঝবার চাবিকাঠি । ইতিহাস অতীত নিয়ে কাজ করে, 
কিন্তু তা৷ বর্তমানেরই ইর্তিহাস। আবিষ্কার, উদ্ঘাটন, আমেরিকা উপ- 

নিবেশীকরণ, পশ্চিমের দিকে পথ প্রদর্শনকারী গতি, অভিবাসন ইত্যাদি 
বিষয়ের বুদ্ধিগম্য চর্চা, যুক্তরাষ্ট্র আজ যে রূপ নিয়ে বর্তমান, যার মধ্যে আমর! 
এখন বাস করি,_তারই চর্চা হওয়া উচিত। যখন সংগঠন হয়ে চলেছে, 

সে সময়কার কর্ম-প্রণালীর চর্চা যা-কিছু সরাসরি আয়ত্ত করার পক্ষে অসম্ভব 
জটিল তাকে বোধগম্য করে। সম্ভবতঃ জনন-পদ্ধতিই উনিশ শতকের 

শেষার্ধের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কৃতি। এর মূল নিয়ম এই যে, কোনো জটিল 
ওহষটির মধ্যে সুক্ষদৃ্ি পাওয়ার পথ হল, তার তৈরী হওয়া কালীন কার্য 
প্রণালীর সন্ধান পাওয়া, তার ক্রমবিকাশের ক্রমপর্ধায়ের মধ্যে দিয়ে তার 

অন্থসরণ করা। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বর্তমান সামাজিক অবস্থাকে তার 

অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন কর! যায় না। কিন্তু জনন-পদ্ধতিকে যদ্দি কেবল এই 
অর্থেই প্রয়োগ করা হয় তা হলে তা একতরফ! কাজ হবে। কথাটার এ 
অর্থও হয় যে, অতীত ঘটনাবলীকে জীবন্ত বর্তমান থেকে আলাদ! করে 

নিলে তার অর্থ থাকে না। ইতিহাসের নির্ভুল প্রারভিক স্থল হল কোনে 

না কোনে সমস্যাবহুল বর্তমান পরিস্থিতি | 

কয়েকটি ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য বিবেচনার্থে এই সাধারণ নিয়মটিকে সংক্ষেপে 

প্রয়োগ করা যেতে পারে । ইতিহাস পাঠে অগ্রসর হওয়ার স্বাভাবিক পন্থা 
রূপে, সাধারণতঃ জীবনী পাঠের পদ্ধতি অনুমোদন করা হয়। যে সব 
এঁতিহাসিক কাহিনী অন্যভাবে বিমূর্ত ও অবোধ্য, মহামানবদের এবং বীর 
ও নেতৃবৃন্দের জীবনী, তাকে মূর্ত ও জীবন্ত করে। যে সমস্ত জটিল ও 
সমস্তাকীর্ণ ঘটন! প্রবাহ স্থানে ও কালে এত বেশী বিস্তৃত যে, কেবল কোনো 
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উচ্চশিক্ষিত অভ্যস্ত মনই তার অনুসরণ ও উদ্ঘাটন করতে পারে, জীবন-চরিত 
তাকে জাজল্যমান চিত্রে সংক্ষিপ্ত করে। এই মূল নিয়মের মনন্তাত্বিক যৌক্তি- 
কতা সম্বন্ধে কোনে সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু এই সকল মহাজন যে যে 

সামাজিক পরিস্থিতির প্রতীক, তার সাথে সংশ্রব না রেখে, যখন এই নিয়মকে 

অল্প কয়েকজন লোকের কীতির অতিরপ্ধিত অভিক্ষেপণের কাজে নিয়োগ 

কর!'হয়, তখন এই নিয়মের অপব্যবহার ঘটে । যেসব অবস্থা কোনো এক 

ব্যক্তিকে জাগ্রত করে, এবং তীর ক্রিয়াকলাপ যে সব অবস্থার প্রতি সাড়৷ মাত্র, 

তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জীবন্চরিত যখন কেবল সেই ব্যক্তির কীব্তির 

বিবরণরূপে বর্ণিত হয়, তখন তা ইতিহাসে অধ্যয়ন হয় না। কারণ তার 

মধ্যে সামাজিক জীবনের অধ্যয়ন নেই। সামাজিক জীবন হল মানুষের 

সম্মিলিত জীবনের ব্যাপার । উক্ত ক্ষেত্রে আমরা পাই কেবল একটি চিনির 

প্রলেপ । এই প্রলেপ সংবাদের কোনো কোনো অংশকে গলাধ:করণ করা 
সহজ করে তোলে-_এই মাত্র । 

সম্প্রতি, ইতিহাস শেখার ভূমিকারূপে আদিম অধিবাসীদের জীবন ধারার 

প্রতি খুব মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এখানেও এর মৃল্যাবধারণের একটা 
ঠিক ও একটা বেঠিক পদ্ধতি রয়েছে । বর্তমান অবস্থার আপাত প্রতীয়ম্জন 

পূর্বপ্রস্তত ধরন ও জটিলতা এবং সহ্জ প্রতীয়মান বাঁধাধরা প্রকৃতি, তার 
ন্বরূপের মধ্যে সুক্ষদৃষ্টি লাভ করার পক্ষে প্রায় দুর্লজ্ঘ্য প্রতিবন্ধক । আদিম 

অবস্থার সাহায্যে বতমান পরিস্থিতির মৌলিক উপাদনগুলোকে খুব সহজ 

আকারে পাওয়া যেতে পারে । কাজটা একখণ্ড বস্ত্রের বুনাট উদঘাটনের 

মতো। বন্ত্রথগ্ডের বুনাট এত জটিল এবং চোখের এত নিকটে হতে পারে 

যে, তার ছকের বৃহত্তর ও স্থলতর আকুতি উদঘাটিত না হওয়! পর্যস্ত তার 
প্রকল্প দেখা যায় না। আমর! স্বেচ্ছায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বতর্মান পরি- 
স্থিতিকে সরল করতে পারি না, কিন্ত আদিম জীবনের আশ্রয় নিলে, পরীক্ষা- 

নিরীক্ষা করে যেরূপ ফল পাবার আশা করি সেরূপ ফল পেতে পারি। 

এ ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক এবং সংগঠনমূলক কাজের ধরন সর্বনিয়্ 

পর্যায়ে পরিণত হয়। যখন এই সামাজিক লক্ষ্যকে উপেক্ষা করা হয়, তখন 

আদিম জীবনের পর্যালোচনা কেবল কোনো! একট! রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাময় 

বর্বর প্রকৃতির পুনরাবৃত্তি হয়ে দীড়ায়। 
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আদিম ইতিহাস শ্রমশিল্পীয় ইতিহাসের ইঙ্গিত করে। কারণ বর্তমান 
অবস্থাকে অধিকতর সহজবোধ্য উপাদানে বিভক্ত করার জন্য আদিম অবস্থার 

মধ্যে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ হল যা করে জীবিকা, বাসস্থান ও সংরক্ষণের 

মৌলিক সমস্তা মেটানো হয়েছে তাকে হৃদয়ঙ্গম করা; এবং মানব জাতির 
প্রথমাবস্থায় কি করে এ সব সমস্তার মীমাংসা! কর! হয়েছে, তা দেখে নিয়ে 

যে স্থ্দীর্ঘ পথে চলতে হয়েছে, এবং পর পর যে সমস্ত রচনা-কৌশল দ্বারা 
জাতিকে কষ্টির পথে অগ্রসর করানো হয়েছে, সে সম্বন্ধে কতকট! ধারণা 

করা। মানব জাতির শিল্পকেক্সিক ইতিহাস, সমাজ-জীবনের দুটো গুরুত্ব 

পূর্ণ পর্যায়ের মধ্যে যে স্ক্ৃষ্টি দিতে পারে ইতিহাসের আর কোনো পর্যায়ের 
পক্ষেই তা দেওয়া সম্ভব নয়। এ কথাটা বোঝাবার জন্যে ইতিহাসের 

অর্থনীতিক ব্যাখ্যা সম্বলিত বিতর্কের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই 

ইতিহাস আমাদের কাছে সেই সব ধারাবাহিক রচনা কৌশলের জ্ঞান 
উপস্থাপিত করে যা দিয়ে সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির স্বার্থে 
তাত্বিক বিজ্ঞানকে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগ করা হয়েছে । শিল্পকেন্দ্রিক 

ইতিহাস এইভাবে সামাজিক অগ্রগতির ধারাবাহিক কারণ ব্যক্ত করে। 
এরু অন্ত অবদান হল, আমাদের সম্মুখে সেই সমস্ত জিনিস রাখা, যা মূলতঃ 
সকল মানুষের সাধিক স্বার্থের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট । অর্থ নৈতিক ইতিহাস সাধারণ 

মানুষের কর্মতৎপরতা, বৃত্তি ও ভাগ্য সম্বন্ধে যে ভাবে পর্যালোচন৷ করে, 

ইতিহাসের আর কোনো শাখা তা করে না। যে জিনিসটা প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
“অবশ্ই” করতে হবে তা হল প্রাণে বাচা; যে জিনিসটা সমাজকে অবশ্যই 

করতে হবে, তা৷ হল সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে 
যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করা, এবং এটাও দেখা যে, তাকে যেন এই দানের 

স্তাষ্য গ্রতিদান দেওয়া হয় । 

অর্থ-নীতিক ইতিহাস অধিকতর মানবিক, অধিকতর গণতান্ত্রিক, কাজেই 
রাষ্রীয় ইতিহাস থেকে অধিকতর বিমুক্ত। এই ইতিহাস নৃপতির রাজ্য 
ও ক্ষমতার উত্থান পতন নিম্মে পর্যালোচনা করে না, পর্যালোচনা করে 

বিশ্বগ্রক্কতির উপর কর্তৃত্বের মাধ্যমে সেই জনগণের সার্থক বিমুক্তি নিয়ে, ধাদের 
সাধারণ হিতার্থে ক্ষমত1 ও রাজ্য বর্তমান থাকে । 

অধিকন্ত রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অপেক্ষা শিল্পীয় ইতিহাস প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের 
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সংগ্রাম, সফলতা ও বিফলতার ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধকে হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অধিকতর 

প্রত্যক্ষ ও প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করে। অপরপক্ষে, যখন রাজনীতিক ইতিহাসকে 
যুবকদের বোধগম্যতার স্তরে নামানো হয়, তখন তা সহজেই সামস্ততান্ত্রিক 
ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করে । কারণ যে পথ অন্ুদরণ করে মানুষ প্রাকৃতিক 

শক্তিপুর্জের সঘ্যবহার করতে শিখেছে, শিল্পকেন্দ্রিক ইতিহাস মূলতঃ সেই 
পথেরই বর্ণনা । যে কালে মানুষ নিজের স্বার্থসাধনে প্রধানতঃ অন্য মানুষের 

পেশী শক্তির সুবিধ। নিত, সেকাল থেকে আরম্ভ করে: যেকালে মানুষ প্রকৃতির 

সঙ্গতিকে এতদূর শাসনাধীনে এনেছে যে, কার্ধতঃ না হলেও সম্ভাবনার 
ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপরে মানুষ যৌথ মালিকানঞ বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, 

শ্রমশিল্পের ইতিহাস মুখ্যত: সেই কালাস্তরেরই বর্ণনা । যখন কর্মের ইতিহাসকে, 
জমি, বন ও খনির সদ্যবহারের শর্তীবলীকে, শশ্ ও গৃহপালিত পশুকর্ষণ করাকে 

এবং বুহদাকার উৎপাদন ও বণ্টনকে হিসাবের বাইরে রাখা হয়, তখন 

ইতিহাস শুধু সাহিত্যিক উপাদানে পরিণত হতে চায়__হয়ে পড়তে চায় 

কোনে৷ অতিকথা সম্বলিত সেই মানবগো্ঠীর ছন্দোবদ্ধ অতিকাহিনী যারা 

ভূমগুলের উপর খেয়ে বাচবার পরিবর্তে নিজেদের উপরেই খেয়ে বাচতে 
চেয়েছিল ৷ রে 

সম্ভবতঃ সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিহাসের সর্বাধিক উপেক্ষিত শাখা 

হ'ল বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস। আমরা সবেমাত্র বুঝতে আরম্ভ করেছি যে, 
যে মহামানবেরা মানুষের নিয়তির উৎকর্ষ সাধন করেছেন, তীরা রাজনীতিক, 

সেনানায়ক, বা কুটনীতিবিদ নন, পরস্ত তারা হলেন, সেই আবিষ্কারক ও 

রচনা কৌশলিগণ ধার মান্যের হাতে দিয়েছেন সম্প্রসারণশীল ও নিয়ন্ত্রিত 
অভিজ্ঞতার বিভিন্ন সাধক । এতে আরও আছেন সেই সমস্ত কলাকার 

ও কাব্যকার যার! মাস্থষের সংগ্রাম ও জয় পরাজয়কে এরূপ ভাষায়, চিত্রে 

ও ছন্দে বা লেখায় প্রচার করেছেন যে, এ সব জিনিসের অর্থ অন্যান্যের 

কাছে সাধিকরূপে বোধগম্য হয়েছে । সামাজিক সহ্যবহারের ক্ষেত্রে 

শক্তিপুণ্রের ক্রমবর্ধমান অভিযোজন সংক্রান্ত ইতিহাসরপে শিশ্প-কেন্দ্রিক 
ইতিহাসের একটা স্থবিধা এই যে, এই ইতিহাস জ্ঞানলাভ করার নানাবিধ 
পদ্ধতি ও ফলাফল সম্বলিত অগ্রগতি বিচার-বিবেচনা করার স্থযোগ যোগায় । 

বর্তমানে, মাহুষ বুদ্ধি ও বিচারকে সাধারণ ভাষায় প্রশংসা করতে অভ্যন্ত ; 



২৮৪ শিক্ষা দর্শন 

এদের মৌলিক গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক সময়েই 
শিক্ষার্থারা গতান্গতিক ইতিহাস পাঠ শেষ করে এসে, হয় মনে করে 
যে, মান্ষের বোধবুদ্ধি এমন একটা স্থবির রাশি যা শ্রেষ্ঠতর পদ্ধতির 

আবিষ্কার দ্বারা উন্নতিলাভ করেনি, নয়তো ব্যক্তিগত বিচক্ষণতা জাহির করা 

ছাড়া বুদ্ধি কোনো একটা নগণ্য এঁতিহাসিক উপকরণ মাত্র। অবশ্থই, 
যে ইতিহাস সহজভাবে বুঝিয়ে দেয় ষে, বর্বরতা থেকে সভ্যতার পথে আসতে 
মান্ষের সকল অগ্রগতিই কি ভাবে বুদ্ধিগত আবিষ্কার ও রচনা কৌশলের 
উপর নির্ভর করেছে, আরও বুঝিয়ে দেয় যে, ইতিহাসের লেখার মধ্যে যে 

সব বিষয় সাধারণতঃ সর্বাধিক প্প্রাধান্ত লাভ করে থাকে তার বেশীর ভাগই 
আহ্মসঙ্গিক বিষয়, কিম্বা এমন কি, যা বুদ্ধির পক্ষেও অতিক্রম করার 

প্রতিবন্ধক,_জীবনে মনকে যে ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, তার যথার্থ 
উপলব্ধিকে ধীরে ধীরে মনের মধ্যে সধারিত করার পক্ষে সে ইতিহাস পাঠ 

অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ট পন্থা! পরিকল্পনা করা যায় না । 

এই হিসাবে পর্যালোচনা করলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইতিহাস সর্বাধিক 
স্বাভাবিক ভাবেই একটা নৈতিক মূল্য লাভ করে। যে সচ্চরিত্রতার নৈতিকতা 
বূর্হীন নিরপরাধবোধ থেকে বেশী কিছু জ্ঞাপন করে, তার জন্যে সমষ্টিগত 
জীবনের বর্তমান আরুতির মধ্যে সুক্ষদুষ্টি থাকা অত্যাবশ্তক । এঁতিহাসিক 
জ্ঞান এই সুক্সদৃষ্টি যোগাতে সাহায্য করে। ইতিহাস উপস্থিত সমাজ বুনানির 
টানা-পড়েনের বিশ্লেষণের, এবং যে শক্তিপুগ্ত এর ছক বয়ন করেছে তাকে 

জানাবার একটা যন্ত্শ্ব্ূপ। সমাজকেক্দ্রিক বুদ্ধি কর্ষণের জন্য ইতিহাসের 
প্রয়োগ, এর নৈতিক তাৎপর্য দেয়। ইতিহাসকে এমন এক ধরনের ক্ষুত্ত 

ক্র কাহিনীর ভাগাররূপে ব্যবহার করাও সম্ভব যার মধ্যে থেকে দৃষ্টান্ত 

এনে এই গুণ বা এ দোষের উপর বিশিষ্ট নীতিশিক্ষা দেওয়া! যেতে পারে । 
কিন্ত এরূপ শিক্ষার মধ্যে ইতিহাসের নৈতিক প্রয়োগ ততোটা থাকে না 
যতোট| থাকে কম-বেশী খাটি বিষয়-বস্ত দিয়ে নৈতিক ধারণাকে হ্ষ্টি করার 
প্রচেষ্টা। খুব ভালো ফল হলেও এতে একট! অস্থায়ী প্রক্ষোভমূলক দীষ্চি 
সথষ্টি হয় মাত্র। আর খুব মন্দ ফল হলেও এতে নীতিবাচকতার উপর একটা 
বেদনহীন উদাসীনতা আসতে পারে। যে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে 
লোকে অংশ গ্রহণ করে, তার একট অধিকতর বুদ্ধিগমা ও সমবেদী 



ভূগোল ও ইতিহাসের বিশিষ্টত। ২৮৫ 

বোধগম্যতাতে ইতিহাস যে সহায়তা দিতে পারে, তাই হ'ল একটা চিরস্থায়ী 
ও গঠনমূলক নৈতিক সম্পত্তি । 

সারাংশ 

অভিজ্ঞতার প্রকৃতিই এরূপ যে, প্রথমে এর মধ্যে জ্ঞাতসারে যা কিছু 
দেখা যায়, তার সংশ্লিষ্টতা তাকে অতিক্রম করে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। 
এই সব যোগন্থত্র বা সংশ্লিষ্টতা চেতনায় আনলে অভিজ্ঞতার তাৎপর্য বৃদ্ধি 

পায়। কোনো অভিজ্ঞতা প্রথম দৃষ্টিতে যতো স্ষুদ্ই হোক ন! কেন তাতে : 
তার বিভিন্ন উপলদ্ধ যোগস্থত্রের পাল্লা বেড়ে গিয়ে ক্রমে তার তাৎ্পর্যকে 

অসীম সমৃদ্ধি দ্রিতে পারে। অন্যান লোকের সঙ্গে স্বাভাবিক আদান-গ্রদানই 
হ'ল এই বিকাশ ঘটানোর সহজতম উপায়। কারণ আদান-প্রদানই সমষ্টির 

অভিজ্ঞতার, এমন কি, জাতির অভিজ্ঞতার সহিত ব্যক্তির অব্যবহিত অভিজ্ঞ- 
তাকে জুড়ে দেয়। ন্বাভাবিক আদান-প্রদান কথাটার অর্থ হ'ল, এর মধ্যে 

কোনো যৌথ স্বার্বোধ বা কোনে সার্বিক স্বার্থবৌধ থাকা । তার ফলে এক 

জনের দেবার এবং আর একজনের নেবার আগ্রহ হয়। কোনো! বিষয় সম্বন্ধে 

বলে বা বর্ণনা করে আর একজনের ধারণ। জন্মানো, আর সে তার কতোখানি 

মনে রাখলো, আর আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি করতে পারলো, তা পরীক্ষা করে 
দেখার পদ্ধতি, আদান-প্রদান পদ্ধতির বিপরীত। 

প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাৎপর্যকে সম্প্রসারিত করার জন্য ইতিহাস 
ও ভূগোল হ'ল স্কুলের ছুটি বড়ে সঙ্গতি । পূর্ব অধ্যায়ে যে সব কর্মকেন্ত্রিক 

নিয়োজনের কথা বলা হয়েছে, তা ভৌত-গ্রকৃতি ও মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই 

স্থানে ও কালে সম্প্রসারিত হতে থাকে । যদ্দি কেবল বাহিক কারণ বশত: 

বা কেবল দক্ষতা লাভের জন্য এই সব বৃত্তি শেখানো না হয়, তা৷ হলে 
এদের প্রধান শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্য এই দাড়ায় যে, এরা ইতিহাস ও ভূগোলে 
বণিত বৃহত্তর তাৎপর্যপূর্ণ জগতের মধ্যে প্রবেশ করার সর্বাধিক সরাসরি 
ও আগ্রহ্বাঞ্ধক পথ যোগায়। যদিও ইতিহাস মানবিক সংশ্লিষ্টতা, এবং 
ভূগোল ভৌত-প্রক্কতির যোগস্ুত্র ব্যক্ত করে, তবুও এর! একই জীবন্ত পুর্ণতার 
ছুটি দিক। কারণ মানুষের সমষ্টিগত জীবন ভৌত-প্রক্কতির মধ্যেই চলতে 
থাকে; বহিঃপ্রককৃতি কোনো! একটা আকম্মিক সমাবেশরূপে বিদ্যমান নয়, 

পরস্ত তা বিকাশলাভেরই একটা নির্দিষ্ট উপকরণ ও মাধামনূপে বিস্যমান। 



সপ্তদশ অধপ্যান্ত 

পাঠক্রমে বিজ্ঞান 

১। যুক্তি-তাত্বিক ও মনস্তাত্বিক বিষয় 

পুর্বে যেমন বলা হয়েছে তার স্থত্র ধরে দেখ! যায় যে কোনে মীমাংসিত 

ও নিশ্চিত বিধগ্ব-বস্ত আক্ষত্ত করার জন্য, সুবিবেচিতরূপে পর্যবেক্ষণ, 

চিন্তন ও পরীক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করার পরিণতিরূপে যে জ্ঞান আসে, 
সেই জ্ঞানই বিজ্ঞান। এর মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসকে পুনরীক্ষণ করার 
জন্য একট! বুপ্ধিগম্য ও অবিপ্ত চেষ্টা থাকে; তার মধ্যে যা কিছু ভ্রাস্তি 

থাকে তাকে দূরীভূত করে তার বিশ্তদ্ধতা বাড়ানো হয়, এবং লর্বোপরি তাকে 
এমন রূপ দেওয়া হয় যে, তাতে নানাবিধ তথ্যের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা 
ষঘতোদূর সম্ভব স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। সকল জ্ঞানের মতো বিজ্ঞানও 

কর্মতৎ্পরতার কোনো পরিণতি বিশেষ এবং মেটি পরিবেশের মধ্যে কোনো 
না কোনো একটা পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে জ্ঞান লাভ 

হয় তার গুণ হ'ল তার কর্মনিয়নত্রকারী উপকরণ, কর্মের কোনো! প্রাসঙ্গিক 
ফল নয়। যুক্তিসম্মত এবং শিক্ষাসম্মত ভাবে উভয় দিক থেকেই বিজ্ঞান 

হ'ল অবগতির পূর্ণাঙ্গীকরণ, কোনো জ্ঞানের শেষ পর্যায়। 

সংক্ষেপে, বিজ্ঞান যে কোনো জ্ঞানের বিভিন্ন “যুক্তসঙ্গত” সংশ্লেষের 

সমাক উপলব্ধিকেই সুচিত করে। যা-কিছু জানা, তার উপরে কোনো 
আকুতি চাপানো যৌক্তিক শৃঙ্খল! নয়; সে শৃঙ্খল! হ'ল জ্ঞানের সেই সঙ্গত 
আকৃতি যা দিয়ে ও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে । কারণ তার অর্থ এই যে, বিষর-বস্তর 
বর্ণনাটি এমন ধরনের যে, যিনি তা বোঝেন তার কাছে, যে সমস্ত অঙ্গীকার 

থেকে সেটি এসেছে এবং যে সমস্ত সিদ্ধান্ত সুচিত করে, তাকে ব্যক্ত করে 
( পুর্বে দেখুন পৃঃ ২৫০)। সুযোগ্য প্রাণীবিগ্ভাবিৎ যে ভাবে কয়েকখানা অস্থি 
থেকে কোনো প্রাণীর আরুতি পুনর্গঠন করতে পারেন, সেই ভাবেই গণিত 

কিশ্বা! পদার্থ বিষ্ভার কোনে! বর্ণনার আকৃতি থেকে, একজন বিশেষজ, যে 
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তথ্য-পরম্পরার মধ্যে এ বর্ণনার স্থান আছে, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণ! গঠন 

করতে পারেন। 

অনভিজ্ঞ লোকের কাছে অবশ্ত এই পূর্ণাঙ্গ আকৃতি একটা প্রতিবন্ধক | 

যেহেতু জ্ঞানের প্রসারকেই তার নিজ উদ্দেশ্টরূপে ধরে নিয়ে এবং 

তারই সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, এই বিষয়-বস্তর বর্ণনা দেওয়া হয়, ঠিক সেই 
হেতু, নিত্যকীর জীবনের বিধয়-বস্তর সঙ্গে তার সম্পর্ক লুকানো থাকে । 
যিনি বিশেষজ্ঞ ন'ন, তার কাছে অস্থিগুলো কৌতুহল মাত্র। যে পর্যন্ত 
তিনি প্রাণীবিদ্ভার মূল নিয়মগুলি আয্মত্ত না করবেন, সে পর্যন্ত ওগুলো দিয়ে 

তার পক্ষে কিছু গঠন করার চেষ্টা হবে এুলামেলো ও অন্ধ প্রকৃতির । 
শিক্ষার্থীর স্থান থেকে দেখলে, বৈজ্ঞানিক আকৃতি হল কোনো আদর্শ যা 
আয়ত্ব করতে হবে, যা থেকে শুরু করতে হবে, এমন কোনো প্রারভ্িক 

স্থান নয়। তা সত্বেও কার্যত: অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়কে 
কতকটা সরল করে নিয়ে শিক্ষাদান আরম্ভ করা হয়। এর অবশ্যস্তাবী 

পরিণাম দাড়ায় তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা । শিক্ষার্থা 
সঙ্কেত চিহ্ৃগুলির অর্থের চাঁবি ছাড়াই সেগুলো শেখে। যে সমস্ত বস্ত ও 

ক্রিয়ার সঙ্গে সে সৃপরিচিত, তার সাথে সম্পর্ক সন্ধান করার যোগাতা 

ছাড়াই সে এক রাশ কারিগরি সংবাদ আয়ত্ত করে” অনেক সময় কেন 
একট] অদ্ভুত বুলি আয়ত্ত করে । 

মনে করা হয় যে বিষয়-বস্ত্রকে পূর্ণাঙ্গ আরুতিতে উপস্থাপিত করলেই 
বুঝি বিদ্যালাভের রাজপথ খুলে যাবে-_এই ধরনের একটা প্রচণ্ড ঝৌকও 

দেখা যায়। এধারণা থেকে বেশী স্বাভাবিক আর কি হতে পারে যে, 
স্থযোগ্য জিজ্ঞাসীরা যে স্থানে শেষ করেছেন, সেস্থান থেকে আরম্ভ করলে 

তরুণদের অনেকটা সময় ও শক্তি বাঁচবে, এবং তারা অপ্রয়োজনীয় তুলব্রাস্তি 
থেকে রক্ষা পাবে। শিক্ষার ইতিহাসে এর পরিণতি বড়ো! অক্ষরে লেখা 
রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এমন পাঠ্য পুস্তক নিয়ে তাদের বিজ্ঞান শিক্ষা আরম 
করে যে, তার মধ্যে বিশেষজ্ঞের বিহ্যাস অনুযায়ী বিষয়-বস্তর প্রসঙ্গ সাজানো 
থাকে । সর্বপ্রথমে দেওয়া হয় কারিগরি ধারণা আর তার সংজ্ঞা। খুব 

প্রাথমিক পর্যায়েই বিভিন্ন সুত্রের সাথে পরিচয় ঘটানো হয়; আর ভালোর 

থেকে ভালে! হলেও, কি করে এ সব সুত্রে পৌঁছান! গেল নে সম্বন্ধে অন্ন- 
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সল্প বলে দেওয়া হয়। সাধারণ অভিজ্ঞতালন্ধ সুপরিচিত বিষয়-বন্বকে 
বৈজ্ঞানিক কায়দায় ব্যবহার করতে শেখার পরিবর্তে বিদ্যার্থীরা একটা বিজ্ঞান 
শেখে মাত্র। অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া বিগ্ার্থীর পদ্ধতিই কলেজের 
শিক্ষায় চাপানে। হয়; কলেজের ধরন চালু কর! হয় উচ্চ বিদ্যালয়ে, এবং 
এইভাবে নীচের দিকে চলতে থাকে । কিন্তু বিষয়টা কি করে সহজবোধ্য 
হতে পারে সেট। বাদ পড়ে যায়। 

যে কালাম্ুক্রমিক পদ্ধতি বিগ্াথীর অভিজ্ঞতা নিয়ে আরম্ভ করে এবং 
তারই থেকে সঙ্গত বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাতে বিকাশ লাভ করে, সে পদ্ধতির 
সঙ্গে বিশেষ বিষয়ে পারদশী, বা বিশেষজ্ছের যৌক্তিক পদ্ধতির পার্থক্য দেখিয়ে 
অনেক সময় তাকে “মনন্তাত্বিক” পদ্ধতি বলা হয়। এতে আপাত-দৃষ্টিতে 

যে সময়টা নষ্ট হয়, উত্তম বোধগম্যতা৷ এবং জীবন্ত আগ্রহ তাকে পুরণ করার 
থেকেও বেশী কিছু করে। নিগ্যাথা যা শেখে সে অন্ততঃ তা বোঝে। 

অধিকন্ত নিত্যকার জীবনের পরিচিত বিষয়-বস্বর মধ্যে থেকে নির্বাচিত 
সমস্তা সম্পর্কে, বিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতিতে তাদের পুর্ণাঙ্গ জ্ঞানে উপনীত হযে- 

ছেন, সেই পদ্ধতিকে অন্রুসরণ করেই বিদ্যাথথাও তার পাল্লার মধ্যের বিষয়-বস্ত 

নিয়ে কাজ করার স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করে; এবং ষে সব বিষয়ের অর্থ কেবল 

গ্রতীকগত- তার অধ্যয়নের ফলে যে মানসিক বিভ্রান্তি ও বুদ্ধিগত অরুচি 
আসে, তা তারা এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়। যেহেতু অধিকাংশ বিদ্যার্থীই 
বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ হতে চলছেন না, সেই হেতু বিজ্ঞানীরা যে সব সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন সেই সব দূরপাল্লার ও পরোক্ষ বিষয়ের অন্ছকরণে নিযুক্ত 

না থেকে, বৈজ্ঞানিক “পদ্ধতিটার” অর্থ কি, সেই সমন্ধে কিছুটা সৃষ্টি 
লাভ করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ । এ-পর্যস্ত “যতোদুর কাজ করা হয়েছে” 

ছাত্রেরা হয়ত ততোদূর যেতে পারবে না, কিন্ত তার! ষথার্থরূপে যতোদুর 
পর্যস্ত যাবে, তাতে তারা নিশ্চিত ও বুদ্ধিদীপ্ত থাকবে । এবং এ কথাও 

নিবিবাদে বল! যায় যে, অল্প যে ক'জনে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ হতে অগ্রসর 

হবেন তাদেরও শুধু স্তপীকৃত বিশ্তদ্ধ কারিগরি প্রতীকভিত্তিক সংবাদে 
বিহ্বল হয়ে যতোটা! প্রস্ততি হতো, তার থেকে ভালো! প্রস্ততিই হবে। ধারা 

নিজ নিজ ক্ষমতাবলে বিজ্ঞানের সঙ্গে গতানুগতিক বিজ্ঞতাপুর্ণ পরিচয় 

লাভের চোরাবালি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হ'ন বাস্তধিক পক্ষে তারহি কৃতী 
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বিজ্ঞানী হ'ন। 

ধারা এক বা ছুই পুরুষ আগে বহু বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে শিক্ষায় বিজ্ঞানের 
স্বীকৃতি পাবার জগ্টে কঠিন চেষ্টা করেছেন, তাদের প্রত্যাশার তুলনায়, এ 
পর্যস্ত যে ফল পাওয়া গেছে, তার পার্থক্য বেদনাদায়ক ৷ হারবার্ট স্পেন্ 
সারের জিজ্ঞাসা ছিল, জ্ঞানের সর্বাধিক মূল্য কি? তিনি এই মীমাংসায় 
উপনীত হয়েছিলেন যে, সব দিক দিয়েই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই হ'ল সর্বাধিক 

মূল্যবান। কিন্তু তীর যুক্তি-তর্ক অজ্ঞাতসারে ধরে নিয়েছিল যে, বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান পূর্বপ্রস্তত আকারে পরিজ্ঞাপন করা চলে। যে সব “পদ্ধতি” দ্বার 

আমাদের নিত্যকার ক্রিয়াকলাপের বিষয়-বস্ত বেজ্ঞানিক আকৃতিতে রূপা- 
স্তরিত হয়, তা বাদ পড়ার ফলে, যে পদ্ধতিটি দ্বারা বিজ্ঞান বি-জ্ঞান হয়েছে. 

সেটিকেই অগ্রাহ করা হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুরূপ পরিকল্পনার 
উপরে শিক্ষাদান চলেছে । কিন্তু বিষয়-বস্তকে কারিগরি-অর্থে-শ্দ্ধ, বৈজ্ঞা- 

নিক আকৃতিতে বর্ণনা করার সাথে কোনো ইন্দ্রজাল জড়িত নেই। যখন 

তা এই আরুতিতে শিক্ষা কর] হয়, তখন তা একরাশ নিক্কিয় সংবাদ হয়ে 

পড়ে থাকে । অধিকন্তু এর বর্ণনার ঢং সাহিত্য-সম্মত বর্ণনার ধরন থেকে 

বিভিন্ন। কাজেই সেট! দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ফলপ্রস্থ সংযোগ থেকে 

আরো দূরে নিয়ে যায় । তা হলেও এ কথা আসে না যে, বিজ্ঞান শেখাবার 

পক্ষে যে দাবী উঠেছিল তা অন্তায্য ছিল। কারণ এ ৪ যে বস্ত শেখানো 

হয়, শিক্ষার্থীর কাছে তা বিজ্ঞান “নয়” । 
যদিও জিনিসপত্র ধরা-ছোয়া করা এবং শ্রমশালার অনুশীলন, অবরোহী 

প্রথা অনুযায়ী সাজানো পাঠ্যপুস্তক থেকে অনেক ভালো ব্যবস্থা, কিন্তু তা 

নিজে থেকেই প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদিও এ সব কাজ 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এক অপরিহার্য অংশ, তবুও তা৷ গতান্নগতিকরূপে 

নৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গঠন করে নাঁ। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভৌত 
পদার্থ নিয়ে কাজ" করা যেতে পারে, কিন্তু এ সব পদার্থ ও তাদের কাজে 
লাগানোর ধরন, স্কুলের বাইরের বস্তু এবং তাকে কাজে লাগানোর ধরন 

থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে । যে সমস্তা নিয়ে কাজ করা হয়েছে সেটা “কেবল' 
বিজ্ঞানের সমস্যাই হতে পারে,__অর্থাৎ যা কেবল তার মাথায়ই আসবে 
যিনি বিষয়টার বিজ্ঞানের সঙ্গে পূর্বে থেকেই পরিচিত হয়েছেন। বিষয়-বন্তর 

১%ী 
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অন্তর্গত কোনে সমস্যার সঙ্গে শ্রমশালার অনুশীলনের যোগস্ত্রের সংশ্রব 

ছাড়াই হাতের কারিগরিতে দক্ষতা লাভের প্রতি আমাদের মনোযোগ 
নিবিষ্ট থাকতে পারে । অনেক সময় লেবরেটরি এবং আদি ধর্ম,_উভয়েরই 
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম থাকে । ১ 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লখ কর! হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক উক্তি বা! যুক্তি-সঙ্গত আকৃতি, 

সঙ্কেত বা প্রতীক চিহ্বেরে ব্যবহার নির্দেশ করে। অবশ্ট এ কথাট1 ভাষার 

সব রকম প্রয়োগের ক্ষেত্রেই খাটে । কিন্তু কথিত ভাষায়, মন সরাসরি 

প্রতীক থেকে প্রতীক-নিদদিষ্ট জিনিসে গমন করে । সুপরিচিত জিনিসের 

সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ এত নিট যে, মন প্রতীকের উপর থেমে যায় না। 

এখানে কেবল বস্ত ও ঘটনার জন্যই প্রতীক ধার্য হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক 

পরিভাষার আর একটা প্রয়োগ আছে । আমরা দেখেছি যে, এই পরিভাষা, 

আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেকার জিনিসের সরাসরি ব্যবহারিক প্রয়োগের 

স্থানে বসানোর জন্য পরিকল্পিত হয় না; পরিকল্পিত হয় কোনো জ্ঞানকেন্জিক 

কাঠামোতে স্থাপিত জিনিসের উপস্থাপনের জন্য । চূড়ান্ত অর্থে অবশ্থ তারা 
আমাদের সাধারণ বুদ্ধির পরিচিত জিনিসকেই নির্দেশ করে। কিন্ত অব্যবহিত- 
ক্ল্পে তারা জিনিসের সাধারণ প্রসঙ্গে জিনিসকে চিহ্নিত করে না, পরস্ত 

তাকে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার শব্ধাবলীতে রূপান্তরিত করে। পরমাণু, অণু, 
রাসায়নিক সঙ্কেত চিহৃ, পদার্থবিগ্ঠা পাঠে গাণিতিক প্রতিজ্ঞা,_এদের 

সবারই কোনো একটা মৌলিক বুদ্ধিগত মূল্য থাকে; এবং কেবল পরোক্ষ- 
ভাবেই তাদের কোনো কার্গত মূল্য থাকে । এরা বিজ্ঞানের কাজ চালিয়ে 
যাওয়ার যন্ত্রপাতির প্রতীক। অন্ঠান্ত সাধকের মতো! কেবল ব্যবহারিক 

প্রয়োগ দ্বারাই এদের তাৎপর্য শিখতে পার! যায়। আমরা জিনিসের 

দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এদের অর্থ বোঝাতে পারি না, পরস্থ যখন এরা 

জ্ঞান লাভের কৌশলের অংশরূপে নিয়োজিত হয় তখনই এদের কাজ দেখিয়ে 
তাদের বোঝাতে পারি। 

১। সদর্থক দিফ থেকে, বাগান, কর্মশালা, ইত্যাদির কাজ থেকে যে সব সমস্তা ওঠে 

তার মূল্য বিবেচনা করা ঘেতে পারে । এই সব সমস্তা আরও ভালো করে অনুধাবন করার 

জন্ত পারিপার্বিক অবস্থা ও যন্ত্রপাতি যোগান দেওয়া লেবরেটরিকে একট! অতিরিক্ত সঙ্গতি- 

রূপে কাজে লাগানো যেতে পারে। 
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এমন কি, জ্যামিতির বৃত্ত, সমচতুর্ভুজ ইত্যাদিও নিত্য-পরিচিত বৃত্ত ও 
সমচতুর্ভজ থেকে ভিন্ন আকৃতির দেখায়; এবং গার্িতিক বিজ্ঞানের মধো 

যতোই অগ্রসর হুওয়া যায়, নিত্যকার অভিজ্ঞতার জিনিস থেকে তাদের 
দূরত্ব ততোই বেড়ে যায়। যে সমস্ত গুণ ব্যাথ্থিশীল সম্পর্কাদি সম্বন্ধে 
জ্ঞান অন্ধাবনের জন্য কাজে লাগে না, তাকে বাদ দেওয়া হয়। আর, 
যা এই উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ, তার উপরেই জোর দেওয়া হয়। যদি কেউ 

তাঁর অধ্যয়নে প্রচুর অগ্রসর হন, তা হলে তিনি দেখবেন যে এমন কি, 
ব্যাপ্তিশীল জ্ঞানের পক্ষে যা তাৎপর্যপূর্ণ তার স্থানেও ক্রমে ক্রমে এমন 
সব গুণ আসে যা অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানকে "সুগম করে, হয়ত রাশির 

সাধারণ সম্পর্কের জ্ঞানও এসে যেতে পারে। ধারণামূলক সংজ্ঞার মধ্যে, 

ব্যা্ধিশীল আকৃতি, আয়তন ও দ্িক-নির্দেশ সম্বন্ধে যাতে ইঙ্গিত পাওয়া 

যায়, এমন কি, সে রকমের কিছুও থাকবে না। এ কথার অর্থ এ নয় যে, 

এগুলো অবাস্তব মানসিক রচনা; পরন্ত তা এটাই চিত করে যে, প্রত্যক্ষ 
ভৌতিক গুণকে কোনো বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের সাধকে,_ বুদ্ধিগত সংগঠনের 
সাধকে,__রূপাস্তরিত করা হয়েছে৷ প্রতিটি যন্ত্রের ক্ষেত্রেই বস্ত্র প্রাথমিক 
অবস্থাকে, কোনে! উদ্দেশ্ট খাটানোর অধীন রেখেই রূপান্তরিত কর! হয়েছে জি 

যা গুরুত্বপূর্ণ তাবস্তর আদি অবস্থা নয়, পরন্ত কোনো উদ্দেশ্ট সাধনে সেটি যে- 
রূপে অভিযোজিত হয়েছে সেটাই । একটা কলের গঠনের মধ্যে যতো পদার্থ 

ঢুকেছে সেগুলির নাম করতে পারলেই যে কলটা সম্বন্ধে একজনের জান থাকবে, 
তা নয়, পরন্ত যিনি সেগুলির প্রয়োগ জানেন এবং কি কি কারণে সেগুলি 
এভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা বলতে পারেন, কল সম্বন্ধে জ্ঞান তারই থাকবে । 

এইভাবেই, যে সমস্যার মধ্যে কোনো গাণিতিক ধারণ! ক্রিয়া করে, এবং 

এ সমস্যার সমাধানে এ ধারণার বিশিষ্ট উপযোগিত! কি, ধিনি তা দেখতে পান 

তিনিই এ ধারণা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছেন । বিভিন্ন সংজ্ঞ!, নিয়ম ও সঙ্কেত 

“জানা” মানে কোনো কলের বিভিন্ন অংশ যেযে কাজ করে তা না জেনে, 

এ অংশগুলোর নাম জানার মতো। কোনে! উপাদান যে ব্যবস্থার অঙ্গ; 
এবং সেই ব্যবস্থার মধ্যে এ উপাদান কি সম্পাদন করে, সেটা জানাই হল 

তার বুদ্ধিগত আধেয় ব! অর্থ। 
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২। বিজ্ঞান ও সমাজ-প্রগতি 

সামাজিক স্বার্থবিশিষ্ট বিভিন্ন নিয়োজনের মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞান বিকাশ 

লাভ করে, সে জ্ঞানকে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ যৌক্তিক আকৃতি দেওয়া! হয়, 

তাহ'লে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সেটির কি স্থান হবে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। 

সাধারণভাবে এর উত্তর এই ষে, বিজ্ঞান চিরাচরিত উদ্দেশ্তগুলোর প্রতি 

অন্ুরক্তি থেকে মনের বিমুক্তি চিহ্বিত করে, এবং নতুন উদ্দেশ্তের নিয়মিত 

অন্ধাবনকে সম্ভবপর করে তোলে । কর্মক্ষেত্রে, বিজ্ঞান হ'ল প্রগতির 

সঙ্ঘটক। অনেক সময় এই মনে করা হয় যে, পূর্বেই যে উদ্দেশ্য ধার্য করা 

হয়েছে তার নিকটবর্তাঁ হওয়াই প্রগতি । কিন্তু সেটি হল প্রগতির নাবালক 

অবস্থ।। কারণ তাতে কেবল কাজ করার উপায়ের উন্নতি, বা কারিগরি 

অগ্রগতিরই দরকার হয়। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রগতির ধরনের মধ্যে থাকে, 
পূর্ববর্তী উদ্দেশ্টকে সমৃদ্ধ করা এবং নতুন উদ্দেশ্কে গঠন করা। কামনা- 
বাসনা কোনো অনড় রাশি নয়; আবার প্রগতির অর্থও কেবল অধিক 

পরিমাণে পরিতু্টি লাভ নয়। পরিবর্ধিত কষ্টি, এবং ভৌত প্ররুতির উপর 
০ নবতর আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে, নবতর বাসনা-কামন! এবং নবতর গুণ 

বিশিষ্ট পরিতুট্টির দাবি জাগে) কারণ সে ক্ষেত্রে, বুদ্ধি, কর্মের নবতর 

সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে। নতুন নতুন সম্ভবনার অভিক্ষেপন, কর্ম সম্পাদনের 

জন্য নতুন নতুন উপায়ের সন্ধানে পরিচালিত হয়। এইভাবে প্রগতি সাধিত 
হয়। অন্তদ্দিকে আবার, যে সমস্ত বস্ত এখনো ব্যবহৃত হয়নি, তার আবিষারও, 

নবতর উদ্দেশ্ঠের সঙ্কেত আনে। 

কর্ম সম্পাদনের বিভিন্ন উপায়ের নিয়ন্ত্রণকে পূর্ণাঙ্গ করার পক্ষে বিজ্ঞানই 
যে মুখ্য উপায়, ভৌত প্ররুতির বিভিন্ন রহস্যের উপরে বুদ্ধিগত কর্তৃত্ব স্থাপনের 
পরে নানাবিধ উদ্ভাবন-কৌশলের যে বৃহৎ ফলন হয়েছে তা তারই সাক্ষ্য 
দেয়। শির্-বিগ্রব নামক উৎপাদন ও বণ্টন প্রণালীর যে বিস্ময়কর পরিবর্তন 

ঘটেছে তা বিজ্ঞানেরই ফল। রেলওয়ে, বাম্পচালিত জলযান, বৈদ্যুতিক 
মোটর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, মোটর গাড়ী, এরোপ্রেন, বেলুনযান ইত্যাদি 
সকল জিনিসই, জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগের মহান সাক্ষ্য 
দিচ্ছে। কিন্ত যে সমস্ত অনতি রোমাঞ্চকর উত্ভাবন-কৌশল দ্বারা গ্ররুতি- 
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বিজ্ঞানকে আমাদের নিত্যকার জীবনের সহায়ক করা হয়েছে তা বাদ দিলে 
এ সমস্ত জিনিসের বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। 

এ কথা স্বীকার্য যে, এইভাবে যে প্রগতি সাধিত হয়েছে তা বহুলাংশে 

প্রযুক্তি-মূলক ৷ এই প্রগতি, মানুষের উদ্দেশ্তের গুণকে পরিবর্তন না করে, 

বরং মানুষের পূর্ববর্তী কামনা বাসনাদির তুষ্টি সাধনের কার্যকারী উপায়কে 
যুগিয়েছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাঁয় যে, কোনো আধুনিক সভ্যতাই সর্বতো- 
ভাবে গ্রীক সভ্যতার সমকক্ষ হয়নি। কল্পনা ও প্রক্ষোভমূলক মানসভার 
মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়ার পক্ষে বিজ্ঞান এখনো অতি সাম্প্রতিক । লোকে 

তাদের উদ্দেশ্য পুরণার্থে অধিকতর দ্রুত ও দুনিশ্চিত ধারণা লাভ করে। 

কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক আলোক সম্পাতের পূর্বে যেরপ ছিল এখনো 

সেরকমই আছে। এই পরিস্থিতি শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে বিজ্ঞানকে এমন- 
ভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব দেয় যে তাতে বিজ্ঞান যেন কেবল হস্ত-পদাদির 

ভৌত বিস্তার হয়ে না থেকে কল্পনা ও অনুভূতির চিরাভ্যন্ত মনোভাবকে 
সংশোধিত করে | 

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ইতিমধ্যেই জীবনের উদ্দেশ্য ও কল্যাণ সম্বন্ধে 
মানুষের চিন্তাধারাকে সেই পরিমাণে পরিবর্তন করেছে যাতে তা এই 
দীয্িত্বের ধরন, এবং যে উপায়ে তা পুরণ করা যায়, সে সম্বন্ধে কিছুটা ধারী 
দ্রিতে পারে। বিজ্ঞান, মানুষের ক্রিয়াশীলতার মধ্যে ফলপ্রস্থ হয়ে, ষে 

সমস্ত ভৌত প্রতিবন্ধক মানুষের কাছ থেকে মানুষকে পৃথক রেখেছিল 

তা দূর করেছে । তাতে আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রচুর বিস্তার লাভ করেছে 

এবং মানুষের নানাবিধ স্বার্থের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও প্রভূত পরিমাণে 

বেড়েছে। তার সাথে এসেছে মানব জাতির স্বার্থে ভৌত-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ 
করার সম্ভাব্যতার বদ্ধমূল ধারণা) এবং এইভাবে সেটি মানুষকে অতীতের 
দিকে দৃষ্টিপাত করতে না দিয়ে বরং তাকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে 
পরিচালিত করেছে। প্রগতির আদর্শের সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সম- 

কালীনতা৷ নিছক কাকৃতালীয় ঘটনা নয়। এই অগ্রগতির পুর্বে মানুষেরা 
স্বর্ণ যুগকে রেখেছিলেন কোনো সুদূর প্রাচীনের মধ্যে। এখন তারা এই 
দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হ'ন যে, সঙ্গতরূপে বুদ্ধি খাটালে এককালে 
যে সঙ্কট অবশ্যভাবী বলে বিবেচিত হতো, আজ তা দূর করা সম্ভব। 
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উৎসন্নকারী রোগ প্রশমিত করা এখন আর স্বপ্ন নয়; দারিদ্র্য দূর করার 
আশা এখন আর অতিকল্পন নয়। বিজ্ঞান মানুষকে বিকাশের ধারণার 
সঙ্গে সুপরিচিত করেছে। ব্যবহারিকরূপে, এই বিকাশ ফলপ্রস্থ হয় আমাদের 
সর্বজনীন মানব সম্পত্তির অব্যাহত ও ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে । 

কাজেই বিজ্ঞানের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োগের সমস্তা হ'ল এমন বোধ-বুদ্ি 
সৃষ্টি করা, যার মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকবে যে, মানুষের দ্বারাই মানবীয় 
বিষয় পরিচালন করা সম্ভব । শিক্ষার ভিতর দিয়ে অভ্যাসের মধ্যে বৈজ্ঞানিক 

পদ্ধতিকে বদ্ধমূল করার অর্থ হল, হাতুড়ে নিয়ম থেকে মুক্তিলাভ করা, 

এবং হাতুড়ে নিয়মের কার্যক্রম যে গতান্গতিকতা৷ স্ষ্টি করে তা থেকে 

অব্যাহতি পাওয়া। অভিজ্ঞতালবধ শব্দটি, তার সাধারণ অর্থে “পরীক্ষা- 

নিরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত” বোঝায় না, বরং য৷ স্থুল, যা যুক্তিসিদ্ধ নয়, তাই 

বোঝায় । পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বলিত বিজ্ঞানের অভাবজনিত অবস্থার প্রভাবে, 
অতীতের সকল প্রভাবশালী দর্শনের মধ্যেই অভিজ্ঞতা ছিল হেতু ও যুক্তির 
বিরোধী । অভিজ্ঞতালক জ্ঞানের অর্থ ছিল সেই জ্ঞান, যা স্ৃপীকৃত অতীত 
দৃষ্টান্ত থেকে পুঞ্তীভূত হয়েছে, এবং যার কোনোটিরই মৃল-নিয়মের মধ্যে 
কোনো সুক্ষৃষ্টি থাকে না। ভেষজ-বিগ্যা অভিজ্ঞতা ছিল বলার অর্থ এই 
ঞ্জ ত বিজ্ঞানলন্ধ ছিল না, বরং তা ছিল এক ধরনের পেশা, যেটি কম-বেশী 

এলোমেলো ধরনে রোগ দেখার ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা করার উপরে জমে 

উঠেছিল। এ ধরনের পেশা হল অবশ্বভাবীবূপে খেয়ালখুশী মাফিক 

চিকিৎসা করা এবং এর সাফল্য নির্ভর করে দেবের উপরে । এ ধরনের 

চিকিৎসা প্রতারণা ও হাতুড়ে বৈগ্ভগিরি হয়ে পড়তেই পারে। যে শ্রম- 

ব্যবস্থা “অভিজ্ঞতাবলে” নিয়ন্ত্রিত হয়, তা বুদ্ধির গঠনমূলক প্রয়োগকে নিষিদ্ধ 
করে; অতীতে যে ছাচ ঢালাই করা হয়েছে, সেটি তার অন্থকরণমূলক 
ও দাসন্থলভ অন্গসরণের উপর নির্ভরশীল | পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের 

অর্থ হল, অতীত অভিজ্ঞতাকে মনের ভূত্যরূপে ব্যবহার করার সম্ভাব্যতা, 
মনের মনিবরূপে নয়। এর অর্থ এই যে, অভিজ্ঞতাকে কোনো বুদ্ধিগময বা 

যুক্তিসিদ্ধ গুণ দেওয়ার জন্য যুক্তি অভিজ্ঞতার মধ্যে ক্রিয়া করবে, তার 

বাইরে নয়। অভিজ্ঞতা যুক্তিসিদ্ধ হলে, তা৷ বিজ্ঞান হয়। কাজেই বিজ্ঞানের 
ক্রিয়াফল হল অভিজ্ঞতার ম্বরূপ এবং তার স্বভাবগত সম্ভাবনাদি সম্বন্ধে 
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মানুষের ধারণার পরিবর্তন করা। এই নিদর্শন অন্ুসারেই বিজ্ঞান যুক্তির 

ধারণা ও ক্রিয়াকে পরিবতিত করে। অভিজ্ঞতা থেকে বনুদুরব্তা, পরোক্ষ, 
স্বতন্ত্র এবং জীবনের অভিজ্ঞতাঁলন্ধ বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্যুত কোনো 
মহিমময় রাজ্যের সন্ধে সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু হওয়ার পরিবর্তে, যুক্তিকে দেখা 

যাঁ় অভিজ্ঞতার স্বরাঁজ্যের মধ্যেই ; যুক্তিকে দেখা যায় সেই উপকরণ রূপে, 
যা দিয়ে অতীত অভিজ্ঞতা পরিশোধিত হয়ে আবিষ্কার ও অগ্রগতির সাধকে 
রূপাস্তরিত হয়। 

লৌকিক কথায় “বিমূর্ত” শব্দের সাথে যেন একটা বদনাম রয়েছে। 
শব্দটি যে কেবল যা! কিছু নিগুঢ ও দুর্বোধ্য তাকেই স্থচিত করে তাই নয়, 
পরন্ত জীবন থেকে যা বহুদুরবর্তা তাও স্চিত করে। কিন্তু কর্মতংপরতার 

সুচিন্তিত পরিচালনার মধ্যে বিমূর্তন একটা অপরিহার্য প্রলক্ষণ। কোনো 

পরিস্থিতিরই আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি ঘটে না। অভ্যাস নতুন ঘটনার প্রতি 
এমন আচরণ করে যে তাতে মনে হয় যেন তা পুরানে! ঘটনার সাথেই 

একাত্মক। কাঁজেই যখন কোনে! পৃথক বা অভিনব উপাদান, তখনকার 
উদ্দেশ্যের সম্পর্কে তুচ্ছ ধরনের হয় তখন সেরূপ আচরণই যথেষ্ট হয়। 

কিন্তু যখন কোনো নতুন উপাদান বিশিষ্ট মনোযোগ দাবী করে, তখন বিমূর্ত 

সুত্র কাজে না লাগালে একমাত্র আশ্রয় থাকে খামখেয়ালী প্রতিক্র্জা 

করার। কারণ বিমূর্তন, পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার বিষয়-বন্ত থেকে সুবিবেচিতরূপে 

ঘা নতুনের সঙ্গে যোঝবার সহায়ক হতে পারে, তাকেই নির্বাচিত করে। 

বিমূর্তন নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য, অতীত অভিজ্ঞতার 

মধ্যে নিহিত তাৎপর্যকে জ্ঞাতসারে স্থানান্তর কর! স্থচিত করে। বিমূর্তনই 

ুদ্ধিমত্বার অনন্য ধমনী,__অন্য কোনো৷ অভিজ্ঞতার নির্দেশকরূপে পাওয়ার 

জন্য কোনে! এক অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্ঠপ্রণোদিত রূপায়ণ। 

বিজ্ঞান পৃ্ববতী বিষয়-বস্তর উপর খুব বেশী পরিমাণে এই ক্রিয়া চীলায়। 

যা কিছুই বিশ্তদ্ধ ব্যক্তিগত এবং একান্ত অব্যবহিত, বিজ্ঞান তার থেকে 

অভিজ্ঞতাকে মুক্ত করার প্রতি লক্ষ্য রাখে । অন্যান্য অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তর 

সঙ্গে তার যা-কিছু এক হয়ে থাকে; বিজ্ঞান তাকে আলাদা করে আনার 

জন্য লক্ষ্য রাখে, এবং যেহেতু তা এক-রকমের, সেইহেতু তাকে “আরও, 

প্রয়োগের জন্য রক্ষা করতে চায়। কাজেই সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে 
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বিজ্ঞান এক অপরিহার্য উপকরণ। ঠিক যেভাবে কোনে অভিজ্ঞতা ঘটে, 
তার মধ্যে এমন অনেক কিছু থাকে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে দামী হলেও 
অনন্যসাধারণ ও অপুনরাবৃত্ত। বিজ্ঞানের দৃ্টিকোণ থেকে এই উপকরণ 
আকম্মিক, পরন্ত যে রূপরেখাটি বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকে সেটিই হ'ল 
সারগর্ভ। এক পরিস্থিতির মধ্যে যা-কিছু অনন্ত, অর্থাৎ ব্যক্তির অনন্- 

সাধারণত এবং অবস্থার আহ্্যর্গকতার উপর নির্ভরশীল, তা অন্যান্টের জন্য 

প্রাপ্তব্য নয়। স্ৃতরাং যাঁকিছু বহু অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকে তা যদি বিমূর্ত 

করে উপযুক্ত প্রতীক দিয়ে চিহিত কর! না! হয়, তা হলে অভিজ্ঞতাটি শেষ 

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটির মূল্যও কার্ধতঃ পুরাপুরি লোপ পেতে পারে । কিন্তু 
বিমূর্তন, এবং বিমূর্ত করে যাঁতুলে আনা হয়, বাক তা লিপিবদ্ধ করলে 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সার মূল্যকে মানব জাতির চিরস্থায়ী অধিকারে রাখ 
হয়। কখন এবং কিভাবে তার আরও প্রয়োগ হতে পারে, তা৷ কেউ পুঙ্থান্থ- 

পুঙ্খভাবে আগেই দেখতে পারে না। বিজ্ঞানী তার বিমূর্ত স্থত্র বিকাশের 
ক্ষেত্রে যন্ত্রপীতি উৎপাদনকারীর মতে! । সেজানে নাযে, কে তার জিনিস 
ব্যবহার করবে বা কখন তা করাবে। কিন্ত বুদ্ধিগত সাধকের প্রয়োগের 
উপযোগিতার পাল্লা অন্যান্ত কারিগরি সাধক থেকে অশেষ প্রকারে অধিকতর 

্বনীয।.: 
সামান্ঠীকরণ বিমূর্তকরণেরই ওপিঠ। তাহ'ল কোনো নতুন মূর্ত অভি- 

জ্ঞতার ক্ষেত্রে কোনো বিমূর্ত স্ত্রের ক্রিয়াশীলতা,__-নতুন পরিস্থিতিকে 
পরিষ্কার ও পরিচালন করবার জন্য তার সম্প্রসারণ । কোনো বিমূর্ত স্থত্র 
যাতে কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যর্থ স্তোকবাক্যে পর্যবসিত হওয়ার পরিবর্তে ফল- 
প্রস্থ হয়, সেই জন্য এই সব সম্ভাব্য প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য । 
মূলতঃ, সামান্তীকরণ একটা সামাজিক কৃট-কৌশল। যে কালে লোকে তাদের 
নানাবিধ স্বার্থকে এক তরফা কোনে। এক সাশ্প্রদায়িক বিষয়ের সহিত একাত্ম 
করত, তাদের সামান্তীকরণও সেই রকম সন্বীর্ণ ছিল। তাদের দৃগ ভঙ্গী 
কোনো ব্যাপক ও বিমুক্ত নিরীক্ষার উপযোগী ছিল না। মানুষের চিন্তাধারা 
সঙ্কুচিত স্থান ও স্বল্প কালের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, সীমিত ছিল তাদের 
সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতির মধ্যে । এই রীতিনীতিই ছিল তাদের সকল সম্ভাব্য 
মূল্যবোধের মানদণ্ড। বৈজ্ঞানিক বিমূর্তন ও সামান্তীকরণ “যে কোনো” 
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মানুষের দৃষ্টিকোণকে গ্রহণ করারই সামিল, তা সে ব্যক্তি স্থানে ও কালে 
যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। মূর্ত অভিজ্ঞতার শর্তাবলী ও অন্ুকাহিনী 
থেকে এই বিমুক্তি একদিকে যেমন বিজ্ঞানের পরোক্ষতার, “বিমূর্ততার”, 
সাক্ষ্য দেয়, অন্যদিকে তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ফলপ্রস্থ অভিনব 

প্রয়োগের বিস্তৃত ও বিমুক্ত পাল্লাকেও প্রকাশ করে । 

যা-কিছু বিমূর্ত করা হর, বিভিন্ন আথা! ও প্রতিজ্ঞ। তাকে লিপিবদ্ধ 

করে, স্থির-নিশ্চিত করে এবং জ্ঞাপন করে। কোনে অভিজ্ঞতার যে 

অর্থ মুক্ত করা হয়, তা শৃন্তে ঝুলে থাকতে পারে না। একে কোনো 
স্থানীয় বাসস্থান দখল করতে হবে। বিভিন্ন৪নাম, বিভিন্ন অর্থকে ভৌত 

অবস্থান স্থল, এবং দেহ প্রদান করে। কাজেই স্ুত্রায়ন কোনো পশ্চাৎ- 

চিন্তা বা উপফল নয়, চিন্তনের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যেই তা অপরিহার্য । 
লোকে এমন বহু জিনিস জানে যা তারা প্রকাশ করতে পারে না। কিন্ত 

সেজ্ঞান ব্যবহারিক, প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত রূপে থাকে । একজন লোকে তা 

নিজের জন্য ব্যবহার করতে পারে; সে কর্ণকুশলতার সঙ্গে তা নিয়ে কাজ 

করতে পারে। শিল্পী ও কর্মচারীদের জ্ঞান সাধারণতঃ এই অবস্থাতে থাকে । 
কিন্তু তা ব্যক্তিগত, স্থানাস্তর-সাপেক্ষ নয়, এবং তা যেন সহজ প্রবৃত্িমূলক। 

কোনো অভিজ্ঞতার তাৎ্পর্যকে স্থত্রবদ্ধ করার জন্য একজনকে সংজ্ঞাতভাবে 

অন্তান্তের অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করতে হবে। তাকে অবশ্যই এমন 

কোনো দৃষ্টিকোণ বের করতে হবে যার মধ্যে অন্তান্তের অভিজ্ঞতা এবং 
নিজের অভিজ্ঞত! উভয়ই থাকে । তা৷ না হলে তার বিজ্ঞপ্তি বুঝতে পারা 

যায় না। সে এমন কোনো ভাষা বলবে যা আর কেউ জানে না। যদিও 

অন্তান্তের কাছে অভিজ্ঞতাকে প্রাণবস্তপ্ূপে তাৎপর্যপূর্ণ করে বর্ণনা দিতে 

গেলে সাহিত্যিক কলাই সর্বোত্তম সফলতা! দান করে, তথাপি বিজ্ঞানের শব্দ- 

বিন্যাস পরিকল্পিত হয় অন্য এক ধরনে । এতে প্রতীক দিয়ে অভিজ্ঞতালন্ধ 

বিষয়ের অর্থকে এমনভাবে প্রকাশ করা যায় যে, সংলগ্ন বিজ্ঞান যিনি 

পড়েন, তিনি তা বুঝতে পারেন। কান্তিবিষ্ভাসংক্রান্ত রূপায়ণ লোকের 

কাছে অভিজ্ঞতার সেই অর্থকেই ব্যক্ত ও জোরদার করে, যা তার আগেই 

জান! থাকে; বৈজ্ঞানিক সুত্র, রূপান্তরিত অর্থ সম্থলিত নতুন অভিজ্ঞতা 
গঠনেয় জন্য লোককে সাধক যোগাম়্। 
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মোট কথা, নতুন অভিজ্ঞতার অভিক্ষেপন ও নিয়ন্ত্রন করার ক্ষেত্রে, 
বিজ্ঞান, বুদ্ধির সেই কর্মভারকে উপস্থাপিত করে, যা অভ্যাসের গণ্ভী থেকে 
মুক্তিলাভ করে স্থব্যবস্থিত ও উদ্দেশ্বপূর্ণরূপে, এবং মাত্রা অন্থ্যায়ী, অভিজ্ঞতার 
অনুধাবন করে । বিজ্ঞানই সংজ্ঞাত অগ্রগতির,__আকম্মিক অগ্রগতির নয়, 

একমাজ্র সাধক | এবং যদিও বা এর সাধারণতা! এবং ব্যক্তিগত অবস্থা থেকে 

দূরবতিতা, এর উপরে এক রকমের কারিগরিতা ও নিঃসঙ্গতা অর্পণ করে, 
তবুও এই সব গুণ অসার দূরকনী জল্পনা-কল্ননা থেকে অনেক পৃথক। জল্পনা- 
কল্পনা, ব্যবহারিক বৃত্তি থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন থাকে | বিজ্ঞানকে সাময়িক- 

ভাবে আলাদা করে নেওয়া হয়, যাতে পরবর্তী মূর্তকর্ষে তার ব্যাপকতর 
ও স্বচ্ছন্দতর প্রয়োগ হতে পারে । এক রকমের অলস তত্বকথ! আছে, যেটি 

ব্যবহারিক কাজের বিরোধী । কিন্তু খাঁটি বৈজ্ঞানিক তত্ব ব্যবহারিক কাজের 
সম্প্রসারণ ও নতুন নতুন সম্ভাবনার দিকে পরিচালনের সংঘটকরূপে ব্যবহারিক 

কাজের মধ্যেই পড়ে । 

৩। শিক্ষায় প্রকৃতিবাদ ও মানবতাবাদ 

এক রকমের শিক্ষাগত এতিহ্ৃ, সাহিত্য ও ইতিহাসের পক্ষ নিয়ে বিজ্ঞা- 

নের বিরোধিতা করে। এই স্বার্থদ্ধয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যের বিবাদ সহজেই 

এতিহাসিক সুত্রে ব্যাখ্যা করা যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ বিজ্ঞানের পত্তন 

হবার পূর্বেই, সাহিত্য, ভাষা ও এক রকমের সাহিত্যিক দর্শন, সকল উচ্চ- 

তর বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানেই স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞানকে স্বভাবতঃই তার 

স্থান জয় করে নিতে হয়েছে । কোনো শক্তিশালী ও সুরক্ষিত স্বার্থই সহজে 

তার একচেটিয়া অধিকার ছেড়ে দেয় না। কিন্তযে দিক দিয়েই দেখা যায়, 
ভাষা ও সাহিত্যিক স্থষ্টি যে একচেটিয়ারূপে মানবীয় গুণবিশিষ্ট, এরূপ ধারণ! 

মিথ্যা, এবং তা উভয়বিধ অধ্যয়নেরই শিক্ষাসংক্রান্ত সদ্ধবহারকে খর্ব করার 

উপক্রম করে । মানব জীবন শূন্তস্থানে বিরাজ করে না, আবার বহিঃ 
প্রকৃতিও কেবল তার অভিনয়কেই মঞ্চস্থ করার রঙ্গশালা নয় (পুর্বে দেখুন 
২৭৬ পৃঃ)। বহিঃপ্রকৃতির ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে মান্ষের জীবনযাত্রা সীমা- 

বন্ধ। তার জীবনগতি,-হার বা জিত উভয় অর্থে-_নির্ভর করে সেই ধরনের 
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উপরে যে ধরনে ভৌতপ্রকৃতি তার মধ্যে প্রবেশ করে। মাহ্ষের নিজ 
বিষয়ের স্থবিবেচিত নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে প্রাকৃতিক শক্তিপু্তকে ব্যবহারে 
লাগাবার সক্ষমতার উপরে । আবার এই সক্ষমতা নির্ভর করে ভৌতপ্রকৃতির 
ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে মানুষের সুক্ষৃষ্টি থাকার উপরে। বিশেষজ্ঞের কাছে 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যাই হোক না কেন, শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্দেশ্তে তা হল মানবীয় 
কার্ধকলাপের শর্তাবলীর জ্ঞান। যে মাধ্যমের ভিতর দিয়ে সামাজিক 

আদান-প্রদান চলতে থাকে, এবং তার উপধু্পরি বিকাশের ক্ষেত্রে যে 

সকল উপায় ও প্রতিবন্ধক থাকে, সে সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকাই হ'ল, সেই জ্ঞানের 
অধীশ্বর হওয়া য। পুরাপুরি মানবতাগুণবিশিষ্ট&। যিনি বিজ্ঞানের ইতিহাস 
সম্বন্ধে অজ্ঞ, তিনি,_যে সমস্ত সংগ্রামের ফলে মানুষ গতানুগতিক ও খাম- 

খেয়ালী পথ থেকে, প্রকৃতির কাছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বশ্ঠতা থেকে, প্রকৃতিকে 

ইন্দ্রজালরূপে ব্যবহার করার প্রয়াস থেকে, বুদ্ধিগম্য আত্ম-প্রসন্নতা লাভ 
করেছে,_সে সম্বন্ধেও অজ্ঞ। এ কথা খুবই সত্য যে বিজ্ঞানকে এক রাশ 

বিধিবদ্ধ ও কারিগরি অনুশীলনরূপে শেখানো যেতে পারে। যেখানেই 

পৃথিবী সন্বস্বীয় সংবাদ জ্ঞাপনকে তার নিজ উদ্দেশ্য বানানে হয় সেখানেই 
এমনটা! ঘটে । কৃষ্টি সাধনে এ ধরনের শিক্ষার ব্যর্থতা মানবীয় বিষয়ের প্রতি 

প্রাকৃতিক বিষয়ের বিরোধাভাসের সাক্ষ্য দেয় না, সাক্ষা দেয় ভ্রান্ত শিক্ষা- 

সংক্রান্ত ভঙ্গীর ৷ 

মানুষের সাধারণ বৃতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে ভাবে ক্রিয়া করে 

তাকে কাজে লাগাতে অপছন্দের ভাবটাই হল কোনো অভিজাত কৃষ্টির 
উদ্্বর্তন। “প্রযুক্ত” জ্ঞানকে “বিশুদ্ধ” জ্ঞান থেকে হেয় মনে করা সেই সমাজের 
পক্ষেই স্বাভাবিক ছিল, যার মধো সকল প্রয়োগশীল কাজকর্মই ক্রীতদাস 
বা দায়বদ্ধ কৃষকেরা করত, এবং যার মধো শ্রমশিল্প বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত 

না হয়ে বরং রীতি-নির্দেশিত আদর্শ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতো।। তখন বিজ্ঞান 

বা উচ্চতম জ্ঞনকে জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সব রকমের প্রয়োগ থেকে 

পৃথকভাবে, বিশুদ্ধ তাত্বিক জল্পনার সাথে একাত্ম করা হয়েছিল। এবং 

ব্যবহারিক শিল্পকলায় নিযুক্ত শ্রেণীদের গায়ে যে কলঙ্ক মাথানে৷ ছিল, শিল্প- 

কলাকেও তারই ছুর্ভোগ পোহাতে হতে (নিম়ে দেখুন ১৯শ অধ্যায় )। 
বিজ্ঞানের যে ধারণা এই ভাবে জন্মেছিল, বিজ্ঞান শিল্পকলার কলকাঠিকে 



৬.১ শিক্ষা দর্শন 
অবলম্বন, এবং জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ-করার পরেও এবং 

গণতন্ত্রের উত্থান হওয়ার পরেও, গেই ধারণা বলবৎ ছিল। সেযাই হোক 
তত্বকে কেবল তত্ব হিসাবে ধরে নিলেও, যে তত্ব কেবলগ্্র ভৌত জগতের 
সহিত সংশ্লিষ্ট, তার থেকে, যা-কিছু মানবজাতির সাথে সংশ্লিষ্ট, মানুষের 

কাছে তারই অধিকতর তাৎপর্য থাকে । জনসাধারণের ব্যবহারিক প্রয়োগ 
থেকে আলাদাভাবে সাহিত্যিক কৃষ্টি দ্বারা স্থাপিত জ্ঞানের মানদণ্ড অবলম্বন 

করে, বিজ্ঞান শিক্ষার শিক্ষাতান্বিক সমর্থকগণ নিজেদের একটা কৌশলগত 
অন্থবিধায় ফেলেছেন যে পর্যন্ত তারা বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক 

পদ্ধতি, এবং একটা গণতান্ত্রিক€ও শিল্পকেন্দ্রিক সমাজের আন্দোলনের সহিত 

ক্ুসঙ্গত কোনো বিজ্ঞানের ধারণ৷ অবলম্বন করেন, সে পর্যন্ত তাদের এটা 

দেখাতে কোনো বেগ পেতে হয় না ষে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কোনো আরোপিত 

মানবত্ব থেকে বেশী মানবতাবাদী । কারণ এই আরোপিত মানবত্ের শিক্ষা 

প্রকল্প এক প্রচুর অবকাপপূর্ণ শ্রেণীর বিশিষ্ট প্রকারের স্বার্থের ওপরে স্থাপিত। 
কারণ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, যখন মানবতাবাদী পাঠকে প্রকৃতি 

পাঠের বিরুদ্ধে স্থাপন কর! হয়, তখন মানবতাবাদী পাঠ ব্যাহত হয়। 
তখন তা কেবল সাহিত্যিক ও ভাষাগত পাঠে পরিণত হয়ে উঠতে চায়। 

আবার এই পাঠ তখন “ক্লাসিক্স্ পাঠ, অর্থাৎ যে সব ভাষা এখন আর 

কথিত ভাষা! নয়, তাতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে । কারণ আধুনিক ভাষাগুলিকে 

স্পষ্টতঃই ব্যবহারে লাগানো চলে, কাজেই তা নিষেধের মধ্যে আসে । যে 
শিক্ষা ব্যবস্থ|৷ একমাত্র গ্রীক ও লেটিন পাঠকেই “হিউম্যানিটিজ” পাঠের 

সঙ্গে একাত্ম করেছে, ইতিহাসে 'তার থেকে অধিকতর পরিহাসজনক আর 

কিছু বের করা কঠিন। গ্রীক ও রোমান শিল্পকলা ও প্রতিষ্ঠান আমাদের 
সভ্যতার ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ অংশদান করেছে ষে, তার সাথে পরিচয় 

ঘটানোর প্রচুরতম স্থযোগ সকল সময়েই সম্ভবপর হয়। কিন্তু একেই “চরম 
উৎকর্ষ” বলে মেনে নিলে, শিক্ষায় যে সব বিষয়-বস্ত জনসাধারণের বোধগম্য, 

মানবতাবোধী পাঠের মধ্যে তার সম্ভাবনাদিকে ইচ্ছা করেই উপেক্ষা করা 
হয়; এবং সে পাঠ একটা সঙ্কীর্ণ ঠাট কর্ষণেই পর্যবসিত হয়। সেটি এমন 

কোনো স্থপপ্তিত শ্রেণীর ঠাট, ধার মার্কা হল, একচেটিয়৷ স্থযোগের দৈবযোগ । 

অতীত কালের মানবিক স্থষ্টি “সম্বন্ধীয়” বলে, জ্ঞান মানবতাবোধে গুণান্বিত 



পাঠক্রমে বিজ্ঞান ৩০১ 

হয় না) মানবিক বুদ্ধি ও মানবিক সমবেদিতাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে জ্ঞান 
যা “করে” তা দিয়েই জ্ঞান মানবতাবোধী হয়। যা কিছুই এই ফল দেয়, 
তাই মানবীয়; আর য| তা] দেয় না, তা মানবীয় তে! নয়ই, এমন কি শিক্ষা 
সংক্রান্তও নয়। 

সারাংশ 

বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার জ্ঞানমূলক উপকরণের ফলপ্রস্থতাকে উপস্থাপিত 

করে। ব্যক্তিগত, বা, চিরাচরিত অভিজ্ঞতার কাছে যাকিছু প্রশংসনীয় 
শুধু তার কথা নিয়ে সন্তষ্ট থাকার পরিবর্তে, বিজ্ঞান এমন কোনো উক্তির 

প্রতি নজর রাখে, যা আমাদের বিশ্বাসের প্রভব, সঙ্গত কারণ ও পরিণামকে 

ব্যক্ত করতে পারে। এই লক্ষ্য সাধিত হলে, এ উক্তি যৌক্তিক গুণ পায়। 

শিক্ষার দিক দিয়ে এটা দেখতে হবে যে, যে বিষয়-বস্ত উচ্চমাত্রার বুদ্ধিগম্য 
বিশদতায় পৌছেচে, পদ্ধতির যৌক্তিক বৈশিষ্ট্য তারই অন্তর্গত। কাজেই 
তা শিক্ষার্থীর পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। শিক্ষার্থীর পদ্ধতি হল, তার অভিজ্ঞতার 
গুণের কোনো স্ুলভাব থেকে অধিকতর পরিশোধিত বুদ্ধিগম্য গুণের মধ্যে 

সমগ্নাহথক্রমিক অনুপ্রবেশ | যখন এই সত্য উপেক্ষা! করা হয়, তখন বিজ্ঞানকৈ 

কেবল এক স্তৃপীরুত নগ্ন সংবাদরূপে ধর] হয়; এবং যেহেতু বিজ্ঞানকে এক 

ধরনের অস্বাভাবিক ও কারিগরি ভাষায় বর্ণনা কর! হয়, সেইহেতু তা 
সাধারণ সংবাদের থেকে কম আকর্ষণীয় ও বেশী পরোক্ষ হয়। জাতির ক্ষেত্রে 

বিজ্ঞান যা করেছে পাঠক্রযের মধ্যে বিজ্ঞানকে সেই কাজ করতে হবে; 

সে কাজ হল অভিজ্ঞতার ঘরোয়া ও অস্থায়ী প্রসঙ্গ থেকে মুক্তিলভ করা; 

এবং ব্যক্তিগত অভ্যাস ও পূর্বান্থরাগের দৈববশে কুয়াশাচ্ছন্ন না থেকে, 

ুদ্ধিগম্য বীথিকে উন্মুক্ত করা। বিমূর্তন, সামান্তাকরণ ও ্ৃত্রায়ন প্রভৃতি 

যৌক্তিক গ্রলক্ষণ, বিজ্ঞানের এই ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। যে বিশিষ্ট প্রসঙ্গে 

কোনো ধারণার উদ্ভব হয় তার থেকে মুক্ত করে এবং তাকে অধিকতর 

বিস্তৃত সম্পর্ক দান করে, যে কোনো ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ফলকে সকল লোকের 

সাধ্যের মধ্যে আনা যায়। কাজেই চূড়াস্তভাবে এবং দীর্শনিকভাবে বলতে 

গেলে বিজ্ঞান হ'ল সাবিক সমাজ প্রগতির যন্ত্র। 



অষ্টাদশ অধ্যান্ 
শিক্ষাসংক্রাস্ত মূল্যবোধ 

শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধের মধ্যে যে সকল বিচার-বিবেচন! রয়েছে লক্ষ্য 
ও স্বার্থবোধের আলোচনার মধ্যে তা পূর্বে বলা হয়েছে। সাধারণত: 

শিক্ষাতত্বে যে সব বিশিষ্ট মূল্যবোধের কথা আলোচিত হয়, সেগুলি, যে 
সব লক্ষ্োর উপরে জোর দেওয়া হয়, তাদের সাথে মেলে। এগুলি হুল 
উপযোগিতা, কৃঠি, সংবাদ, সামাজিক কর্মকুশলতার জন্য প্রস্তুতি, মানসিক 
শৃঙ্খলা বা! ক্ষমতা । এবং এইরূপ আরও যে সব গুণ থাকার জন্য এই সব 
লক্ষ্য মূল্যবান, স্বার্থবোধের স্বরূপ বিবেচনা করার সময় তাও বল! হয়েছে। 

কলা সম্বন্কে কোনো স্বার্থবোধ বা সংশ্লিষ্টতা থাকা, আর তাকেই মৃল্যবোধ- 
রূপে বর্ণনা করা, এই ছুইয্বের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তবে পাঠক্রমের 
যে সব নিপ্িষ্ট বিষয় বিভিন্ন উদ্দেশ্তের প্রয়োজন মেটায়, সাধারণতঃ তাকে 
কেন্দ্র করেই মূল/বোধের আলোচনা করা হয়েছে । এই সব পাঠ্য বিষয়ের 

পাঠ থেকে জীবনে যে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ফল-লাভ হয়, তা দেখিয়ে দিয়েই 
এ সব পাঠ্য বিষগ্পের ন্যায্যতা দেখাবার আংশিক চেষ্টা করা হয়েছে। 

কাজেই শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধের কোনো বিশদ আলোচনা, একদিকে 
পুর্বালোচিত লক্ষ্য ও স্বার্বোধের আলোচনা এবং আর একদিকে পাঠক্রমের 

আলোচনার পুনরীক্ষণের স্থযোগ দেয় | 

১। সুস্পষ্ট উপলব্ধি বা মূল্যাবধারণের স্বরূপ 

আমাদের অভিজ্ঞতার অনেক কিছুই পরোক্ষ । যে সব চিহ্ন জিনিসপত্র 
এবং আমাদের মাঝখানে এসে পড়ে, তা জিনিস-পত্রের স্থানে ফীড়ায় বা তাকে 

উপস্থাপিত করে? অভিজ্ঞতা নির্ভর করে এই সমস্ত চিহ্বের উপরে । যুদ্ধে 
নিযুক্ত থাকা, যুদ্ধের বিপদ ও ক্লেশের অংশীদার হওয়া এক কথা, এবং সে 
বিষয়ে শোন! বা! পড়া আর এক কথা । সকল ভাষা, সকল প্রতীকই পরোক্ষ 
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অভিজ্ঞতার সাধক | কারিগরি ভাষায়, চিহ্ন অবলম্বন করে যে অভিজ্ঞতা 

আসে, তা “মধ্যস্থতাজনিত |” এ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অব্যবহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞ- 

তার, অর্থাৎ যার মধ্যে আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক মধ্যস্থতার পরিবর্তে 
নিজেরা সচেতন ভাবে এবং সরাসরি অংশ গ্রহণ করি তার,_-একট! বৈষম্য 

থাকে । পূর্বে যেরূপ দেখেছি, ব্যক্তিগত, প্রাণবন্ত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 

স্বযোগ অতি সীমিত। অনুপস্থিত ও দূরপাল্লার বিষয়াদির প্রতিনিধিরূপে 

বিভিন্ন মাধ্যম না থাকলে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রায় জীব-জন্তদের অভিজ্ঞতার 

স্তরেই থাকত। বর্বরত| থেকে সভ্যতার দিকে প্রতি পদক্ষেপই এমন সব 

মাধ্যম রচনার উপর নির্ভর করে য! অবিমিশ্র অব্যবহিত অভিজ্ঞতার পাল্লাকে 

বর্ধিত করে, এবং যা, যে সমস্ত জিনিস কেবল চিহ্নিত বা প্রতীকিকৃত করাই 
চলে তার নাথে সংযোগ স্থাপন করে তাকে গভীর ও বিস্তৃত অর্থ প্রদান 
করে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কার্ষকর প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ 

অভিজ্ঞতার জন্য অক্ষরগুলোর উপরে আমরা এতই নির্ভরশীল যে, এই 

সত্যটাই একজন নিরক্ষর লোককে কৃষ্টিহীন বলে মনে করতে একটা প্রবণতা 

যোগায় । 

আবার এ কথাও ঠিক যে (যা আমাদের পুন: পুনঃ দেখাবার স্থযেধা 

হয়েছে ) প্রতীক-চিহ্াদি যথার্থরূপে প্রতিনিধিমূলক না হবার বিপদ আছে। 

সে বিপদ এই :যে, ভাষাগত উপস্থাপনার মাধ্যম, অন্পস্থিত ও দূরপাল্লার 
বিষয়গুলো যাতে কোনে বতমান অভিজ্ঞতার মধো প্রবেশ করতে পারে, 

তাঁদ্িকে সেইভাবে উপস্থাপিত না করে ভাষাকেই ভাষার নিজ উদ্দেশ্ট করে 

তুলতে পারে । বিশেষ করে, বিধিবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী এই প্রভাবের অধীনে 

আসতে পারে। ফলে, যখন আক্ষরিক জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, তখন 

অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে কেবল পুথিগত বিদ্যা, বা জনপ্রিয় ভাষায় যাকে 

পণ্ডিতি বলে, তাই চলে আসে । চলতি কথায় “কাগজ্ঞান” শব্দটি প্রতীকধমী 

অভিজ্ঞতার পরোক্ষ, নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ ও উদাসীন অবস্থার সাথে বৈষম্য রেখে, 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জরুরী, প্রাণবন্ত, ও ঘনিষ্ঠ অবস্থা জ্ঞাপন করে। “মানসিক 

উপলব্ধি” বা! “মূল্যাবধারণ” ( বা খাটি মৃল্যাবধারণ ) শব্দগুলো, কোনে জিনিস 
সম্বন্ধে কাগুজ্ঞান থাকারই বিশদ নাম। “অন্তরে উপলব্ধি করা,” “মর্সম্পর্শা 

হওয়া” এবং অনুরূপ প্রতিবাক্য ছাড়া উক্ত ধারণ! বিশদ করা সম্ভব নয়। 
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কারণ কোনো কিছুর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত1 থাকার মানে কি, তার 

মূল্যাবধারণ করার একমাত্র উপায় হ'ল তার ভুক্তভোগী হওয়া। কোনো 

চিত্র সম্বন্ধে কোনো কারিগরি বর্ণনা পাঠ করা, আর তা চোখে দেখার মধ্যে 

যে পার্থক্য থাকে, এ পার্থক্যটা হল সেই রকম। কিম্বা তার উপরে শুধু 
চোখ বোলানো, আর তা দ্রিয়ে অনুপ্রাণিত হওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে 

তার মতো | জ্যোতি সম্বন্ধে কোনো গাণিতিক সমীকরণ শেখা, আর কোনো 

কুয়াশাচ্ছন্ন ভূদৃশ্তের এক অনন্যসাধারণ ও চমকপ্রদ ছ্যতির প্রভাবে ভাবাবিষ্ট 

হওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য থাকে এটা তারই মতো । 

এই ভাবে আমরা প্রত্যক্ষ মূল্যাবধারণের এলাকাতে কৌশল ও অন্ঠান্ত 
প্রতীকের অনুপ্রবেশের বিপদের সন্মুখীন হই। অন্য কথায়, আমাদের ধরে 

নেবার ঝৌক হয় যে, বিধিবদ্ধ স্কুল পাঠ্যবিষয় দ্বারা প্রতীকমূলক অভিজ্ঞতার 

য়ে উপরতলা গড়ে উঠেছে, তার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতির 

সম্বন্ধে পাপ্ত পরিমাণে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ভিত্তি থাকে । বিষয়টা কেবল সংখ্যা 

ও পরিমাণগত নয়; পধাপ্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আরও বেশী করে গুণগতও 

বটে। তার এমন গুণ থাকতে হবে যাতে শিক্ষার সাঙ্কেতিক বিষয়-বস্ত তার 

ম্লাথে সহজে এবং ফলপ্রন্থরূপে মিলে যার । সক্কেতের মাধ্যমে ঘটনা ও 

ধারণাবলীকে জ্ঞাপন করার জন্য নিবিবাদে শেখাতে আরম্ভ করার আগে, 

বিছ্ভালয়ের শিক্ষাকে এমন সব খাঁটি পরিস্থিতি যোগাতে হবে যে, তার মধ্যে 

ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ, বিষয়-বস্তর খাঁটি অর্থ এবং তা যে সব সমস্যা বহন 

করে তা যেন শিক্ষার্থীর কাছে সৃম্পষ্ট হয়। এর ফলে যে অভিজ্ঞতা আসে 

শিক্ষার্থীর দিক থেকে সেটি তার নিজ অর্থে ই মূল্যবান। শিক্ষকের দিক থেকে 
এই অভিজ্ঞতাই সঙ্কেত সম্বলিত পাঠ বোঝবার জন্য এবং প্রতীকের সাহায্যে 

যে বিষয়-বস্ত জ্ঞাপন করা হয় তার প্রতি বিমুক্তচিত্ততা ও সংশ্লিষ্টতার মনো- 

ভাবকে গড়ে তোলার জন্য, বিষয়-বস্ত যোগানোর উপায় স্বরূপ হয়ে ওঠে। 

শিক্ষামূলক বিষয়-বস্তর তত্ব সম্বন্ধে ষে বহিঃরেখা বা খসড়া দেয়া হয়েছে 
তার মধ্যে খেলাধূলা ও কর্মকেনজ্িক নিয়োজন-সম্বলিত উপযুক্ত পরিস্থিতির 
ব্যবস্থা ছারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, বা মূল্যাবধারণের পশ্চাদভূমির এই দাবী 

মেটানো হয়। এসস্বন্ধে পূর্বেই ঘা বলা হয়েছে তার সাথে আর কিছু যোগ 
করার নেই; কেবল এটাই দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, যদিও এই আলোচনা 
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স্পষ্ট: প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়-বস্ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে তথাপি প্রতিটি 
বিষয়ের প্রাথমিক বা মৌলিক স্তরের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য । অবশ্ঠ 
প্রাথমিক শিক্ষায়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রাপ্তিযোগ্য পশ্চাদভূমির দাবি সর্বাধিক 
্পষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়যে ্থলবা কলেজের কোনো নতুন ক্ষেত্রে 
শ্রমশালার কাজের প্রথম ও মৌলিক কাজ হ'ল এক পাল্লার ঘটনা ও সমস্যা- 
বলীর সঙ্গে বিদ্যার্থাকে সরাসরি পরিচয় করানো,_এই সম্বন্ধে তাকে কোনো 
একটা বিশেষ “অনুভূতি” দেওয়া । কলা-কৌশলের সাধারণ স্থত্রে পৌছানোর 
এবং তার পরীক্ষা! পদ্ধতির উপর দখল, প্রথমাবস্থায় মূল্যাবধারণের তুলনায় 
গৌণ কাজ। প্রাথমিক স্থুলের কার্যকলাপের হক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, 
ওথানে মুখ্য মতলব মনোরঞ্রন করা নয়, বা যতোদুর সম্ভব তাদের কম বিভক্ত 
করে সংবাদ জ্ঞাপন করাও নয়, আবার দক্ষতা অর্জন করাও নয়। যদিও 
উপফল হিসাবে এ সব গুণ আসতে পারে, তথাপি মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল অভি- 
জ্তার পাল্লাকে বধিত ও সমৃদ্ধ করা, এবং বুদ্ধিগত প্রগতির আগ্রহকে 
জাগ্রত ও কাধকর রাখা । 

মূল্যাবধারণের রক্তিম শিরোনাম আরও তিনটি মূল নিয়ম বের করার 
যথাষথ শীর্ষ যোগায়; (১) কার্ধকর বা বাস্তব (নাম মাত্র নয় ) মূল্যায়নের 
মানের স্বরপ; (২) মূল্যাবধারণকারী উপলব্ধির মধ্যে কল্পনাশক্তির স্থান; এবং 
(৩) পাঠক্রমের মধ্যে চারুকলার স্থান। 

(১) মূল্যায়নের বিভিন্ন মানদণ্ডের স্বরূপ। প্রতিটি পরিণত বয়স্ক লোকই 
তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাধারার মাধ্যমে নান! ধরনের অভিজ্ঞতার মূল্য 

সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিমাপ আয়ত্ব করেছেন। তিনি সততা, অমায়িকতা, 
অধ্যবসায়, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অনুরূপ গ্রণাবলীকে নৈতিক কল্যাণরূপে দেখতে 
শিখেছেন। প্রাচীন যুগের আদর্শ সাহিত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতকে সৌন্দর্ধ- 
বোধীয় মৃল্যর্ূপে দেখতে শিখেছেন, এবং এইরূপ অন্যান্য মৃল্যায়নও করেছেন। 
এ ছাড়া, তিনি এই সব মূল্যবোধের কিছু কিছু নিয়মও শিখেছেন__যেষন 
নীতির মান, আদর্শ আচরণ) সৌন্দর্যবোধীয় সামগ্রীর মান সমন্বয়, সযমত। 
ইত্যাদির আহ্ুপাঁতিক বণ্টন; বুদ্ধিগম্য কৃতির মান সংজ্ঞায়ন, প্রাপ্তলতা ও 
হুসম্বদ্ধতা। নতুন অভিজ্ঞতার মূল্য বিচার করার মানদণ্ড হিসাবে এই মূল নিয়ম 

এত গুরুত্বপূর্ণ যে, পিতামাতা ও শিক্ষকেরা সর্বদাই ছোটোদের এগুলো 
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সরাসরি শেখাতে তৎপর থাকেন। তারা এই আশঙ্কা উপেক্ষা করেন যে, 
মানদণ্ড এ ভাবে শ্রেখালে “কেবল” প্রতীক হয়েই থাকবে; অর্থাৎ বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই সেটি গতানুগতিক ও বাচনিক হয়েই থাকবে । আসল কথা 
এই যে, কোনো মূর্ত পরিস্থিতিতে গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে ব্যক্তি 
নিজেই যা কিছুকে স্ুনির্দিষ্টূপে উপলব্ধি করেছেন তার উপরেই, কথার 
মানদণ্ড থেকে পৃথকভাবে, কাজের মানদণ্ড নির্ভর করে। ব্যক্তি শিখে 

থাকতে পারেন যে, চলিত প্রথ| অনুযায়ী সঙ্গীতের কোনো কোনে বৈশিষ্ট্যকে 
উচ্চমূল্য দেওয়া হয়; তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছুটা নিভূলিভাবে 

আলাপ-আলোচনা করতেও «সমর্থ হতে পারেন। এমন কি তিনি সততার 

সহিত বিশ্বাসও করতে পারেন যে, এই সব লক্ষণই তাঁর নিজের জ্ীত 
শিক্ষার মানদণ্ড । কিন্তু তার নিজের অতীত অভিজ্ঞতায় তিনি যা কিছুতে 

সর্বাধিক অভ্যন্ত হয়েছেন, এবং যা! কিছু সর্বাধিক উপভোগ করেছেন, তা 

যদি জংলী নৃত্য হয়, তা হলে তার সক্রিয় বা কার্যকর মূল্যমানও জংলী 

নৃত্যের স্তরে স্থাপিত হয়েছে । তাকে যা কিছু সঙ্গত বলে বলতে শেখানো 

হয্বেছে, তার চেয়ে তার নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির ডাক তার যনোভাবকে 
€অনেক বেশী গভীরভাবে স্থির-নিশ্চিত করবে । এইভাবে, যে অভ্যন্ত মানসতা' 

স্থির-নিশ্চিত হয়েছে, তাই সঙ্গীত সংক্রান্ত পরবর্তাঁ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে 

তার মূল্যায়নের “মানদণ্ড”কে গঠন করবে। 
সম্ভবতঃ খুব কম লোকেই সঙ্গীতের রুচি সম্বন্ধে এই কথাট। অস্বীকার 

করবেন। কিন্তু নীতিগত ও বুদ্ধিগত মূল্য বিচারের ক্ষেত্রেও এই কথাই 
সমানভাবে খাটে । পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে যে যুবকের 

মানসিক প্রবণতার যধ্যে অপরের প্রতি দয়াশীলতার মূল্যবোধের পুরা 
তাৎপর্য গঠিত হয়েছে, তার কাছে অন্ঠের প্রতি উদার আচরণের মূল্যের 
একটা মানদণ্ড থাকে । এই প্রাণবন্ত মৃল্যাবধারণ ছাড়া নি:ম্বার্থপরতার 
যানদগ্ুরূপে অন্যে যে সব কর্তব্যবোধ ও সদাচারের কথা তার মাথার মধ্যে 

ঢোকায়, তা অবিষিশ্র প্রতীকরূপেই থাকে, এবং কেউ তাকে পর্যাপ্তরূপে 
বাস্তবতায় রূপাস্তর করতে পারে না। তার জ্ঞান নিয়মানের ; ত৷ কেবল 

এই জ্ঞান যে, অন্য লোকে নিযন্বার্থপরতাকে একটা সদ্গুণ ভেবে তার মূল্য 
দেয়, এবং ধিনি এই গণ প্রদর্শন করেন, পরিমাণ মতে। তীর প্রশংসা করে। 
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এইভাবে ব্যক্তির বাস্তবিক ও বাচনিক মানদণ্ডের মধ্যে ছিধার জন্ম হ্য়। 
কোনো ব্যক্তি তার ঝোক ও তাত্বিক মতের এই সংঘর্ষের “ফলাফলের” 

বিষয় অবগত থাকতে পারেন। তার কাছে যা কিছু সত্য সত্যই প্রিয়, 
আর অন্যের সমর্থন পাবে বলে তিনি যা-কিছু শিখেছেন, এই দুয়ের মধ্যের 
বিরোধ তাকে ব্যথিত করে। কিন্তু এই দ্বিধার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি অবগত 
নন; এর ফল দীড়ায়, এক ধরনের নির্জাত কপটতা, একটা ঠুনকো ধাত। 
এইরূপেই, যে শিক্ষার্থী কোনো বুদ্ধিগম্য বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির ভিতর 

দিয়ে কাজ করেছেন, এবং কোনো নির্দিষ্ট পরিণতির ক্ষেত্রে অবোধ্য বিষয়- 
গুলিকে পরিষ্কার করে নিতে সংগ্রাম করেছেন, চ্তিনিই প্রাজ্ঞতা৷ ও সংজ্ঞায়নের 

মূল্যের গুণাবধারণ করবেন। তার এমন একট! মানদণ্ড হয়েছে যার উপরে 

নির্ভর করা চলে। তাকে কোনো বিশ্লেষণের ভঙ্গী ও বিষয়বস্তর বিভাজন 
সম্বন্ধে বার থেকে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে, এবং তিনি “আদর্শ” যৌক্তিক 
ক্রিয়ারূপে এই কার্ধপ্রণালীর মূল্য সম্বন্ধে বাদ আহরণ করতে পারেন, কিন্ত 
যদি এই সংবাদ কোনোক্রমে বা কোনো অংশে তীর নিজন্ব মুল্যাবধারণরূপে 
তার মর্মস্থলে না আসে, তা হলে তা হবে তথাকথিত যৌক্তিক রীতি, বা 
সেই ধরনের কোনো! একটা বাহিক টুকরো খবর হয়ে থাকবে,_যে ধরনে 

ধরা যাক__চীন দেশের নদ-নদীর নাম মনে থাকে । তিনি এগুলো মুখস্থ 
বলতে পারবেন, কিন্তু সে আবৃত্তি হবে কোনো কলটেপা মহলার মতো 

কাজেই মৃল্যাবধারণ যেন কেবল সাহিত্যে, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে ও অস্থরূপ 
বিষয়েই সীমিত থাকে এরূপ ধরে নেওয়! গুরুতর ভূল। শিক্ষার কাজ 
ষতো ব্যাপক, মূল্যাবধারণের পাল্লাও ততো ব্যাপক। যা অভ্যাস, তা 
যদি ব্যক্তির “রুচিও” না হয় অর্থাৎ পছন্দ এবং গুণাবধারণের অভ্যস্ত 

ধরন না হয়, তার কার্যকারী উৎকর্ষ বোধ ন! হয়--তা হলে তা কেবল 
অবিমিশ্র যান্ত্রিক জিনিস হয়। এ কথা জোর দিয়ে বলার যথেষ্ট কারণ আছে 

ষে, বাহিক “শৃঙ্খলার” উপরে, নম্বর ও পুরস্কার বিতরণের উপরে, উচ্চ 

শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ও অন্ততীর্ণ হওয়ার উপরে, বিচ্ভালয়ে সচরাচর ষে অতিরিক্ত 
মূল্য দেওয়। হয়, তা জীবন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভির ঘটনা, ধারণা, নিয়ম ও 
সমস্তাকে জীবস্তরূপে হ্বদয়ঙ্গম করানোর প্রতি মনোযোগের অভাব থাকারই 

ও-পিঠ। 
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(২) মৃল্যাবধারণমূলক প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে প্রতীক বা প্রতিভূ স্থচিত অভি- 
জ্ঞতা থেকে পৃথক জ্ঞান করতে হবে। কিন্তু তাকে বুদ্ধিবা বোধশক্তির 
কাজ থেকে পৃথক জ্ঞান করা উচিত নয়। এমন কি, সত্য “ঘটনাদির” ক্ষেত্রেও 

কেবল কল্পনাযুক্ত ব্যক্তিগত সাড়াই বোধ হয় উপলব্ধি আনতে পারে। প্রতিটি 

ক্ষেত্রেই কল্পনাশক্তি হল মূল্যাবধারণের যাধাম। কল্পনাশক্তির নিয়োজনই 
একমাত্র সেই জিনিস যেটি কোনো ক্রিয়াশীলতাকে যাস্ত্িক পদ্ধতির উর্ধে 
আনে । দুর্ভাগ্যবশতঃ “কল্সিতকে” কোনো পরিস্থিতির সম্পূর্ণ এলাকায় প্রাণবন্ত 

ও ঘনিষ্ঠ আধার করে না নিয়ে বরং একে “অলীকের” সমার্থক জ্ঞান করারই 
খুব চল রয়েছে। তার ফল্লে কল্পনাশক্তি ও মূল্যাবধারণশক্তির বিকাশের 

সঙ্ঘটকরূপে রূপকথা, অতিকথা, অলীক সঙ্কেত, পদ্ঠ এবং “চারুকলা” মার্কা 
কোনো কিছু সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণার স্থষ্টি হয়ে থাকে ; এবং অন্যান্য বিষয়ের 
প্রতি কাল্পনিক দৃষ্টি উপেক্ষা! করার ফলে, এমন সব পদ্ধতি আসে যে তাতে 

শিক্ষাদান বহুলাংশে কল্পনাহীন কারিগরি দক্ষতা লাভে, এবং সংবাদের বোঝা 

ভপীক্কৃত করার কাজে পরিণত হয়। তত্ব এবং কিছুমাত্রায় বৃত্তিও ক্রীড়া- 
শীলতাকে কোনো কল্পনামূলক উদ্যোগ বলে স্বীকৃতি দিতে অনেক দূর অগ্রসর 

ক্লয়েছে। কিন্তু এই ক্রিয়াশীলতাকে এখনও শিশুর ক্রমবিকাশের কোনো এক 

বিশেষরূপে চিহ্িত পর্যায় বলে মনে করার চল রয়েছে । এবং এটা উপেক্ষা 

করা হয় যে ক্রীড়াকৌতুক এবং যাকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োজন বলা হয়__এ দুয়ের 
পার্থক্য কল্পনার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির পার্থক্য না হয়ে, বরং যে সব বিষয়- 
বন্ত কল্পনা দখল করে থাকে, তাদেরই পার্থক্য হওয়া উচিত, সে উপেক্ষার 
ফল ্লাড়ায়, একদিকে শিশু-স্থলভ ক্রীড়াকৌতুকের উদ্ভট ও “অবাস্তর” পর্যায়- 

গুলোর কোনো অপুষ্টিকর অতিরঞ্ঁন; অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োজনগুলোকে 

মারাত্বক ভাবে রূটিন-মীফিক কর্মকুশলতায় পরিণত করা । আবার এই কর্ম- 
কুশলতাকে মাত্র তার বাহিক ইন্দরিকগ্রাহ্ ফল পাওয়ার জন্য মূল্য দেওয়া 
হমম়। কোনো স্থপরিকল্পিত যন্ত্র মানুষের থেকে বেশী ভালে! করে যা করতে 

পারে, সেই ধরনের কাজ করাকেই কৃতি কলে জ্ঞান কর! হয়; এবং 
কিছু শিক্ষার মুখ্য ফল-_অর্থাৎ সমৃদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ জীবন গড়ে তোল! তা 
পথের পাশে পড়ে থাকে । ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্তচিত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খল অতিকল্পন 
এবং যে কাজটা সম্প্রতি করা হচ্ছে তার সাথে সংশ্লিষ্টতার একটা *্দড়ি- 
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ছেঁড়া” অদয্য কল্পনাশক্তির অবাধ বিবরণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া 
যায় না। 

যে সমস্ত জিনিস প্রত্যক্ষ দৈহিক সাড়ার এলাকার বাইরে, তার প্রতিটি 
জিনিসের উপলব্ধির মাধ্যমরূপে কল্পনা শক্তিকে খাটানোর পর্ধাপ্ণ স্বীরতিই 
যন্ত্রবৎ শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় । সমসাময়িক 

শিক্ষাবিধির হেরফেরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যর্দি এ কথাটা স্বীকার করে নেয়া 

না হয় যে মান্ষের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে পেশীয় আলোড়ন যতো! দূর স্বাভাবিক 
ও অভিন্ন অংশ, কল্পনাও ততো দূর স্বাভাবিক ও অভিন্ন অংশ তাহ'লে এই 
গ্রন্থে কর্মতৎ্পরতার উপরে যে জোর দেওয়া হয়েছে তাতে ভ্রান্ত ধারণার 

সৃষ্টি হবে। যে কাজটা চলছে তার তাৎপর্য বোধ করতে দৈহিক শ্রমের 

কাজ, লেবরেটরির অনুশীলন ও খেলাধূলার চর্চা যে পরিমাণে সহায়ত করে 
তার উপরেই এদের শিক্ষাগত মূল্য নির্ভর করে । নামে না হলেও কার্যত: এই 

সব ক্রিয়াকলাপ নাটন। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ ফল পাবার জন্যে দক্ষতালাভের অভ্যাস 
গঠনে এই সব ক্রিয়া-কলাপের উপযোগিতামূলক মূল্য গুরুত্বপুর্ণ, কিন্তু যখন 
মূল্যাবধারণের দিক থেকে তাদের আলাদ! করে রাখা হয়, তখন সে গুরুত্ব থাকে 
না। আনুষঙ্গিক কল্পনার খেলাটি যদি না থাকতো তাহ'লে প্রত্যক্ষ কর্ম- 

তৎপরতা! থেকে প্রতীকমূলক জ্ঞানলাভের কোনো রাস্তাই থাকতো নাগ 

কারণ কল্পনা দ্বারাই প্রতীককে প্রত্যক্ষ অর্থে রূপায়িত করা হয়, এবং 

একে কোনে সঙ্ীর্ণতর কর্মতৎ্পরতার সঙ্গে যুক্ত করে বিস্তারিত ও সমৃদ্ধ 

করা হয়। যখন প্রতীকমূলক স্জনশীল কল্পনাকে কেবল সাহিত্য ও পৌরাণিক 
কাহিনীর সম্বল কর! হয়, তখন প্রতীক চিহ্কে শুধু বাক্য্ত্েরে ভৌত প্রতি- 
ক্রিয়াগুলির পরিচালন-মাধ্যম করা হয়। 

(৩) পুর্ব বিবৃতিতে পাঠক্রমে সাহিত্য ও ললিতকলার স্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট 
করে কিছু বল! হয়নি । সেখানে তা ইচ্ছা করেই বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথমা- 
বস্থাতেই ব্যবহারিক ব! শ্রমজাত শিল্প এবং চারুকলার মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট 
সীমানা থাকে না। পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে সব ক্রিয়া-কলাপের উল্লেখ কর! 

হয়েছে, সেই সব ক্রিম্া-কলাপের মধ্যেই এমন সব উপকরণ থাকে যা৷ পরে 
ললিতকলা ও ব্যবহারিক শিল্পে পৃথকীকৃত হতে পারে । আবেগাহুভৃতি ও 

কল্পনার নিয়োজনরূপে এই সকল ক্রিয়া-কলাপের এমন সব গুণ থাকে, যা পরে 
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ল।লওকলা.. গুণান্বিত কয়ে । পদ্ধতি বা দক্ষতার দাবিরূপে উত্তরোত্তর 

অধিকতর পূর্ণতার সহিত বস্তর উপর যন্ত্রপাতির অভিযোজনরূপে এই সব 

ক্রিয়া-কলাপের এমন একটা কারিগরি উপাদান থাকে ৷ চারুশিল্পীয় উপাদানের 
জন্ত অপরিহার্য । উৎপাদিত সামগ্রী বা কলা “স্ৃষ্টি'র দিক দিয়ে এই সব 
ক্রিয়া-কলাপ স্বভাবত:ই ক্রটিপুর্ণ, ঘদিও এমন কি এ বিষয়েও যখন এ কাজের 
সঙ্গে ষথার্থ মূল্যবোধ থাকে তখন তার মধ্যে একটা প্রাথমিক মাধুর্য থাকে । 

" &৮-০০খ্পে এ সব কাজের মধ্যে রুচিসম্পন্নতা এবং সৌন্দ্যবোধ উভন্ন গুণই 
থাকে। যখন এই সব প্রাথমিক কাজ এমন সব ক্রিয়াকৌশলে বিকাশলাভ 
করে যে সেটি তার উৎপাদ্দি্ সামগ্রীর মানে পরীক্ষিত হয় এবং এই সামগ্রীর 
সমাজসেবামূলক মূল্যের উপর জোর দেওয়া হয় তখন সেটি ব্যবহারিক বা 
শ্রমশিল্পীয় কলাম্ম রূপ নেয়। যখন সে কাজটি রুচির আবেদন সম্বলিত 
অব্যবহিত গুণরাশ্ির পরিবধিত মূল্যবোধের দিকে বিকাশলাভ করে তখন 
সেটি চারুকলায় প্রন্ফুটিত হয়। 

মূলাবোধের একটি অর্থ অবচয়ের বিপরীত । এই অর্থটি কোনে পরিবধিত 
ও প্রগাঢ় মৃল্যাবধারণ ব্যক্ত করে-_ কেবল মৃল্যায়নই নম্ব, আর অবচয়ের মতো 
কোনো নিয্মানের ও হীনমূল্যের মূলানির্ধারণ তো নয়ই । গ্পরাশির যে 
পরিবর্ধন কোনো! সাধারণ অভিজ্ঞতাকে মর্মস্পর্শী, অধিগ্রহণযোগ্য_ _ পূর্ণবূপে 
আত্বীকরণষোগ্য ও উপভোগ্য করে, সেটিই শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্য, সঙ্গীত, 

চিত্রকলা, রগুনবিদ্ধা। ইত্যাদির মূখ্য ক্রিয়া। মূল্যবোধের ব্যাপকতম অর্থে 
কেবল এই সব বিষয়ই মূল্যাবধারণের অনন্য ঘটক নম । কিন্তু এরাই কোনো 
প্রগাঢ় ও পরিবর্ধিত মৃল্যাবধারণের মুখ্য সংঘটক | এইবূপে এরা কেবল মৌলিক 

ও প্রত্যক্ষভাবেই উপভোগ্য নম, পরস্ত এর! এদের বহিভূতি কোনো উদ্দেশ্ঠুও 
সাধন করে। রুচি নির্ধারণ এবং পরবর্তী অভিজ্ঞতার মানদণ্ড গঠনের 
ক্ষেত্রে সকল মৃল্যাবধারণেরই যে ন্যন্ত কর্ম থাকে, বর্ধিত মাত্রায় এদের সেই 
কর্মভারই রয়েছে । যে সব অবস্থা এদের মানদণ্ডের নীচে পড়ে, তাদের 

গ্রতি এরা অসন্তোষ জাগায়। এরা এদের স্তরের উপযুক্ত পরিবেষ্টনীর পক্ষে 

দাবি স্তি করে এবং অভিজ্ঞতার তাৎপর্ধের এমন কোনে! গভীরতা 

ও দৃরপাল্লাকে ব্যক্ত করে যা অন্ত অবস্থায় মাঝারি পদের বা নগণ্য ধরনের 
হতে পারতো । অর্থাৎ এয়া দুরপ্রকল্পের সাধনী । অধিকন্ধ পরিণত অবস্থায় 
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একা, কল্যাণ লাধনেন্ন যে সব মৌলিক উপাদান অন্ত অবস্থায় বিক্ষিপ্ত ও 

অসম্পূর্ণ থাকতো, তাকে কেন্দ্রীভূত ও পুর্ণাঙ্গ করে উপস্থাপিত করে । উপ- 

ভোগ্য মূলের যে সকল উপাদান যে কোনো অভিজ্ঞতাকে সয়াসরি উপভোগ্য 

করে, এরা সে গুলিকে বাছাই ও কেন্দ্রীভূত করে। এয়া শিক্ষার বিলাস সামগ্রী 

নয়, পরদ্ধ যা কিছু শিক্ষাকে সার্থক করে এনাই তারই হুস্পঃ প্রকাশ। 

২। বিবিধ পাঠ্য বিষয়ের মূল্যায়ন 

শিক্ষাগত মূল্যবোধ তত্বের মধ্যে কেবল প্রবর্তা বিভিন্ন মূল্যায়নের মানদণ্ড 
স্থির করার জন্যই মূল্যাবধারণের স্বরূপ বর্ণানা থাকে না, পরন্ধ যে সকল 

সুনির্দিষ্ট দিকে এই সব মূল্যায়ন ঘটে তার বর্ণনাও থাকে । মূল্যবোধ করার 

মুখ্য অর্থ হল, অতি মূল্যবান বলে গণ্য করা, উচ্চ মূল্য আরোপ করা; 

কিন্তু এর গৌণ অর্থ হল, মূল্য নির্ধারণ করা, মূল্য বিচার করা। অর্থাৎ 
একদিকে এর অর্থ হল হ্বদয়ে কোনো কিছুকে লালন কর! ও কাম্য বলে 

গণ্য করা। অন্যদিকে এর অর্থ হল, অন্য কিছুর তুলনায় এর স্বরূপ, ও 

মূল্যের পরিমাণ সম্বন্ধে রায় দেওয়া। শেষোক্ত অর্থে মূল্যবোধ করা হল 

মূল্য নির্ধারণ করা, অথবা আপেক্ষিক মূল্য স্থির করা। মৌলিক ও যার্ধনক 

মূল্যের মধ্যে সময়ে সময়ে যে পার্থক্য করা হয়, উক্ত পার্থক্য তার সাথে 

খাটে। মৌলিক মূল্যবোধ বিচার সাপেক্ষ নয়। তা (মুলগত বলে ) 

বেশী বা কম, ভালো! বা মন্দ, এ ভাবে তুলনা বা মনে করা যায় না। 
এরা অমূল্য, এবং কোনো জিনিস যদি অমূলাই হয়, তা হলে তা আর 

কোনো জিনিস থেকে বেশী বা কম অমূল্য হতে পারে না। কিন্ত এমন 

এমন সময় আসে যখন বাছাই করতেই হয়, যখন একটা জিনিস পাবার জন্য 

আর একটা জিনিস ছেড়ে দিতে হয়। এইভাবে বেশী ও কম, ভালো ও 

মন্দের পছন্দের ক্রম গড়ে ওঠে। যে সব জিনিস বিচার করা হয় বা 

ছেড়ে দেওয়া হয়, তাদের মৃল্যান্থযান করতে হয় কোনো তৃতীয় জিনিসের 

সম্পর্কে, বা আরও কোনো উদ্দেশ্য সম্পর্কে। এই উদ্দেস্ট সম্পর্কে এয়া 

হল কর্মসাধনের উপায় বা যাস্ত্রিক মূল্যবিশিষ্ট। 

আয়! কল্পনা! করতে পারি ঘে একজন লোক্ষ এক সময়ে তায় বদ্ধুদেন্ 
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সঙ্গে আলাপ করছেন এবং আর এক সময়ে সঙ্গীত উপভোগ করছেন । 

আধার আর এক সময়ে খাবার খাওয়া, আর এক সময়ে বই পড়া, আর 

এক সময়ে টাকা রোজগার করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে উপভোগ করছেন । 
মৃল্যাবধারণকারী উপলব্ধি হিসাবে এর প্রতিটি কাজকেই মৌলিক মূল্যবোধ 
বলে ধরা যায়। এগুলি জীবনে এক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে; 
এদের যে কোনোটিই তার নিজের উদেশ্ট সাধন করে, এবং কোনো 

£ প্রতিকল্প ব্যবস্থা দিয়ে তা করা যায় না। স্ৃতরাং এখানে তুলনামূলক 
মূল্যের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই কোনো! মূল্যায়নের প্রশ্নও আসে না। 
এর প্রতিটি কাজই তার নিজ ক্ষেত্রে কল্যাণকর এবং এই তার সব কথা। 

এর নিজের স্থানে কোনোটিই তার বাইরের কোনো কিছু করার উপায় নয়। 
কিন্ত এমন কোনো! পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যে. তার মধ্যে এরা প্রাতি- 

যোগিতা বা ছন্দযুদ্ধ করে, এবং তখন একটা কাজকে বেছে নিতে হয়। 

এখানেই তুলনা আসে । যেহেতু কোনো কিছুকে বাছাই করতে হবে, 
সেই হেতু আমরা প্রতিটি প্রতিদবন্বীর বথাক্রমিক দাবি জানাতে চাই। 
বিষয়টির পক্ষে কি বলার আছে? আর কোনো সম্ভাবনার তুলনায় এবং 
তাকে ছাড়িয়ে বিষয়টি আমাদের কি দিতে পারে? এ সব প্রশ্ন তোলার 

অর্থএই যে, কোনো বিশিষ্ট কল্যাণ তার নিজগ্তণেই তার উদ্দেশ্ট হয় না 

বা মৌলিক কল্যাণের রূপ নেয় না। কারণ যদি তা হতো, তা হলে তার 

দাবি হতো অতুলনীয়, অবশ্ত-করণীয় । এখন প্রশ্ন দাড়ায় “এ” পরিস্থিতিতে অন্য 
ঘা কিছু অমূল্য তা উপলব্ধি করার উপায়রূপে বিষয়টির পদাধিকার কি? 

কেউ ধদি এইমাত্র আহার করে থাকেন, এবং তিনি যদি সাধারণত: ভালো 
খেতেই অভ্যন্ত থাকেন, এবং তীর পক্ষে সঙ্গীত শোনার সুযোগ খুবই 
কম হয়, ত। হলে তিনি সম্ভবত: খাওয়৷ ছেড়ে সঙ্গীত পছন্দ করবেন। 

তিনি বি অনাহারে থাকেন, এবং তীর সঙ্গীতের পিপাসা আপাততঃ 
নিবৃত্ত থাকে, তা হলে তিনি স্বভাবতঃই খাগ্যবন্তকে বেশী যৃল্যবন বলে 

ধার্য করবেন । বিষূর্ত বা বিমুক্ত অর্থে, যে বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে বাছাই 
করতে হবে তার প্রয়োজন থেকে আলাদাভাবে মূল্যবোধের কোনো যাত্রা 
বা ক্রম থাকে ন|। 

এর থেকে, শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ সম্বন্ধে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত 
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আসে। বিভিন্ন পাঠ্যের মধ্যে আমরা মূল্যবোধের কোনো ক্রমোচ্চ পদা- 
ধিকার প্রবর্তন করতে পারিনা । যার মূল্য সর্বনিক্ন, তা থেকে আরম্ত 

করে যার মূল্য সর্বাধিক তার দিকে ক্রমে অগ্রসর হয়ে বিবিধ পাঠ্যকে 
স্শৃঙ্খলভাবে সাজাবার চেষ্টা অকেজো । যেহেতু অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ষে 
কোনো! পাঠ্য বিষয়েই কোনো একটা অনন্তসাধারণ বা অন্যভাবে অপূরণীয় 
কত্য থাকে, যেহেতু তা জীবনের কোনো বৈশিষ্ট্যপুর্ণ সমৃদ্ধিকে চিহ্নিত করে, 
সেইহেতু তার মৃল্যও মৌলিক বা অতুলনীয়। যেহেতু শিক্ষা জীবনযাত্রার 
কোনো! উপায় নয়, পরন্ত এমন এক ধরনের জীবনযাত্রার কর্মপ্রণালীর সঙ্গে 
একাত্ম যা কার্যকর এবং মূলত: তাৎপর্যপূর্ণ, সেই হেতু যে চূড়ান্ত ও একমাত্র 
মূল্য দাড় করানো যায়, তা জীবনযাত্রার এই কর্মপ্রণালী ছাড়া আর কিছু 
নয়। এবং তা এমন কোনে উদ্দেশ্ট নম যে, বিভিন্ন পাঠ্যবিষম় ও কাজকর্ম 

তার অধীনস্থ উপায় মাত্র হবে। বরং সেটি হল সেই গোটা বিষয়, এরা 

যার মিশ্র অংশ। এবং মৃল্যাবধারণ সম্বন্ধে যা বল! হয়েছে, তার অর্থ এই 
যে, প্রতিটি পাঠোরই তার এক পর্যায়ে, এই প্রকারের কোনো চূড়ান্ত 
তাৎপর্য থাকা উচিত। এ কথা গণিতের ক্ষেত্রে যতো সত্য পদ্যপাঠের 
ক্ষেত্রেও ততো সত্া যে, কোনো না কোনো স্থানে এবং কোনো না 

সময়ে তা নিজগুণেই কল্যাণকর বলে অবধারিত হওয়৷ উচিত, অল্প কথায় 
কোনো উপভোগ্য অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত। তা যদি না হয়, তা! হলে 

বিষয়টিকে যখন কোনো৷ অবলম্বন বা সাধকরূপে প্রয়োগ করার স্থান ও সমস 
আসবে, তখন এ ক্রটির যাত্রা অস্থযায়ী অস্বিধা হবে । এর নিজ গুণেই 

উপলব্ধ বা গুণান্থিত ন! হওয়ার জন্য অন্যান্য উদ্দেশ্টের সঙ্গতিরূপে তার শকি- 

মত্তার কিছু অংশ নজরে পড়বে না। 
সমান সমান ভাবে এ সিদ্ধান্তও আসে যে, যখন আমরা মূল্য হিসাবে 

বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের তুলনা করি, অর্থাৎ তাদের বাইরের কোনো কিছুর 
উপায়রূপে তাদের পর্যালোচনা করি, তখন, যেটি তাদের যথাযথ মৃল্যায়নকে 
নিমসত্রিত করে, সেটি পাওয়া যায় সেই স্বনির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে যেখানে 
তাদের প্রয়োগ করা হবে। যে পথে কোনো শিক্ষার্থীকে পাটিগণিতের 
যাস্ত্রিক মূল্য ধরানো! বায়, তা হল কোন্ সুদূর ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতে 
বিষয়টি তান উপকায়ে আসবে সে সম্বন্ধে তাকে বক্তৃতা দিয়ে নয়, পরস্ত তাকে 
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আবিফার করতে দেওয়া ষে, তার যাতে স্বার্থ আছে এ রকম কিছুতে ক্কৃত- 
কার্ধতা লাভ করা নির্ভর করে সংখ্যা প্রয়োগ করতে পারার সক্ষমতার উপরে । 

এ দিদ্ধাস্তও আসে যে, বিভিন্ন পাঠ-বিষয়ের মধ্যে স্পষ্টাম্পষ্টি মূল্য বণ্টন 
করার চেষ্টা ভ্রান্ত পথে চালিত, যদিও এই কাজে সম্প্রতি বহু সমম্ব খরচ 

কযা হয়েছে। চৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের “যে-কোনো” ধরনের 
মূল্াবোধ থাকতে পারে ; এবং তা নির্ভর করে সেই পরিস্থিতির উপর যার 
মধ্যে কোনে উপায়রূপে বিজ্ঞান প্রবেশ করে। কতক লোকের কাছে এর 

মূল্য হতে পারে সামরিক, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার উপায় জোরদার করার 
যন্ত্রম্বূপ ; আবার কতক গুলাকের কাছে তা কল-কৌশল সংক্রান্ত হতে 
পারে যেমন ইন্জিনিয়ারিং-এর যন্ত্র হতে পারে। ভা বাণিজ্যিকও হতে 

পারে, এবং সফলতার সহিত ব্যবস! চালানোর সহায়কও হতে পারে। 

অন্তান্ত অবস্থাধীনে এর সার্থকতা থাকতে পারে লোক-হিতৈষণার কাজে, 

-"মাহ্ৃষের ছুর্ভোগ দূরীকরণের সেবাদানে। আবার তা, পুরাপুরি, কোনো 

চলিত রীতিও হতে পারে,_একজন “শ্রিক্ষিত” লোক হিসাবে কারও সামা- 

ভ্িক পদমর্ধাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এর মূল্য থাকতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, 
€বিজ্ঞান এর সব ক'টি উদ্দেশ্ত সাধনের ক্ষেত্রেই কাজ করে | এর মধ্যে কোনো 

একটিকে বিজ্ঞানের “প্রকৃত” উদ্দেশ বলে স্থির করতে চেষ্টা করা, খেয়াল- 

খুশীমত কাজ করারই সামিল হবে । আমরা কেবল এই সম্বন্ধেই নিশ্চিত হতে 
পারি যে, বিজ্ঞান এমনভাবে শেখানে। উচিত ধাতে শিক্ষার্থীদের জীবনে বিজ্ঞানই 
বিজ্ঞান শেখার উদ্দেশ্ত হয়,_-এমন কিছু হয় যা জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র 
বিজ্ঞানের নিজন্ব অনন্যসাধারণ মৌলিক অংশ দান হিসাবেই সেটি সার্থক হয়ে 
ওঠে | মূলতঃ, এর “গুণাবধারণযোগ্য মূল্যবোধ” থাকতেই হবে। আমরা যদি পদ্য 

পাঠের মতো এমন কিছু নিই, যা বিজ্ঞানের বিপরীত মেরুতে অবস্থিত বলে মনে 
হয়, সেখানেও এই এক ধরনের কথাই খাটে। হতে পারে থে বর্তমান 

কালে কবিতার মুখ্য মূলা হ'ল অবসর বিনোদনে অংশদান করা। কিন্তু তা 

অপরিহার্য কোনো কিছু না হয়ে, বরং একট। অধ:পতিত অবস্থার গ্রতীকও 

হতে পারে। পদ্য রচনা, এতিহাসিকরূপে, ধর্ম ও নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে; 
তা বস্তর রহশ্যষয় গভীরে অনুপ্রবেশ করার উদ্দেশ্ত সাধন করেছে । দেশ- 
প্রেষিকতায় দিক থেকেও এর মূল্য বিপুল-ব্যাপ্ত। গ্রীকদের কাছে হোষার়ের 
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সৃষ্টি ছিল, বাইবেলের যতো, _ছিল নীতি, ইতিহাস ও জাতীয় প্রেরণার মূল 
পাঠ্য । সে যাই হোক, এ কথা বলা চলে যে, যে শিক্ষাব্যবস্থা কাব্যকে 
জীবনের কর্মব্স্তত! এবং অবকাশ উভয়েরই সঙ্গতিরূপে গ্রহণ করতে অসমর্থ, 
তার কিছু গলদ আছে-_নম়তো, মে কাব্ই পদ-মেলানো-কবিতা ছাড়া 
আর কিছুই নয় । 

প্রেষণা-দায়ক শক্তি হিসাবে কোনো পাঠের বা পাঠের প্রসঙ্গের মূল্য 

সম্ব্ধেও এই বিচার-বিবেচনাই খাটে। ধার! পাঠক্রম পরিকল্পনা! করার বা 
শেখানোর জন্ত দায়ী, তাদের পক্ষে চিন্তা করে দেখা যুক্তিযুক্ত যে, ষে সমস্ত 
পাঠ ও প্রসঙ্গ পাঠক্রমের অন্র্তৃক্ত করা হয়, গত! যেন শিক্ষার্থীদের জীবনের 
সম্দ্ধিকে সরাসরি বধিত করে; এবং অন্যান্ত প্রত্যক্ষ স্থার্থ-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, 

যে সমস্ত বিষয্-বন্ত কাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে তার পাল্লাকেও যেন 

বর্ধিত করে। যেহেতু পাঠক্রম নিয়তই নিছক উত্তরাধিকার-হুত্রে-প্রাণ্ 
এঁতিহ্থিক বস্ত দিয়ে, এবং কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষীর প্রিয় কোনো 
উদ্চমকে যাতে উপস্থিত করতে পারে, সেই সমস্ত বিষক্ব-বস্ত দিয়ে নিযনতই 
বোঝাই হয়ে চলেছে, সেই হেতু পাঠক্রমের অবিরাম পরিদর্শন, সমালোচনা 
ও পুররীক্ষপের প্রয়োজন । এই করেই নিশ্চিত হওয়া বায় যে, পাঠন্তু 
তার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করে চলেছে কিনা। এ ছাড়া সব সময়েই একটা 
সম্ভাবনা থাকে যে, পাঠক্রম শিশু ও যুবগণের মূল্যবোধের পরিবর্তে, বরং 
পরিণত বয়ক্কদের মূল্যবোধ উপস্থাপিত করবে, কিন্বা বর্তমান কালের শিশ্ষার্থী- 
দের মূল্যবোধ উপস্থাপিত না! করে, তাকে এক পুরুষ আগের শিক্ষার্থাদের 
উপযুক্ত করে রাখবে । এজন্য সযালোচনাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও নিরীক্ষার আরও 
প্রয়োজন। কিন্তু সে আলোচনার অর্থ এ নয় যে, কোনো শিক্ষার্থীর কাছে 
কোনো পাঠ্যবিষয়ের প্রেষণাদায়ক মূল্য থাকা (মৌলিক বা যান্ত্রিক ), এবং 
তার পক্ষে এ যুল্যটি জানা বা কি কারণে এ পাঠযটি ভালো! তা৷ বলতে পারা 
-স্এক কথ।। 

প্রথষতঃ, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রসঙ্গ তাৎক্ষণিক আগ্রহ জাগায় ততক্ষণ 

কি কারণে ত| ভালো তা! জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। কেবল যাস্ত্রিক 

মূল্যবোধ সন্বদ্ধেই এ প্রশ্ন করা যেতে পারে । কোনো! কোনো! জিনিস শুধুই 
ভালো, কোনে কিছুয় “জন্তে” ঘে ভালা, তা নয়। অস্ত কোনো 
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ধারণা এখানে অবান্তর । কারণ আমরা কোনো যাস্ত্রিক মূলা সম্বন্ধে, 
_অর্থাৎ আর কিছুর “জন্যে” ভালো এই সত্যের উপরে নির্ভর করে সে 

সম্বদ্ধে_”কেন ভালো” সে প্রশ্নটির শেষ করতে পারি না। সেটা কেবল 

তখনই পারি, খন কোনো স্থানে এমন কিছু পাই ধা মৌলিকরূপে ভালো 
অর্থাৎ নিজ অর্থেই ভালো । একটি ক্ষুধার্ত স্বাস্থাবান শিশুর কাছে, পরি- 

স্থিতিটার ভালো হ'ল থাচ্য; খাওয়ার মতলব যোগানোর জন্য খাদ্য কি 

উদ্দেশ্টে কাজ করে সে বিষয়ে তাকে সচেতন করে দেওয়া আমাদের দরকার 

হয় না। তার ক্ষুধার সম্পর্কে খাছ্যটাই মতলব । বনু প্রসঙ্গ সম্পর্কে মানপিক- 

রূপে আশগ্রহশীল শিক্ষার্থীদের বেলায়ও এই কথাই খাটে । বিদ্যা-শিক্ষা, 
ভবিষ্যতে যে কি উদ্দেশ্ঠ সম্পাদন করবে, শিক্ষার্থীরা বা শিক্ষক, কেউ তা 

একেবারে সঠিক করে বলতে পারেন না। আগ্রহ যতো দিন চলতে থাকে, 

ততো! দিন এ বিদ্যা থেকে বিশেষ কি কল্যাণ আসবে, তা নির্দিষ্ট করে বলতে 

চেষ্টা করাও যুক্তিযুক্ত নয়। শিক্ষার্থী সাড়া দিচ্ছে, এই ঘটনার মধ্যেই 
কল্যাণের প্রমাণ দেখা যায়। বিষয়-বস্তরর প্রতি তীর সাড়াই দেখিয়ে দেয় যে 

তা তার জীবনে ক্রিয্বা ক্পছে। শুধু পাঠ হিসাবেই লেটিনের কোন আলাদ। 
বিমূর্ত মূল্য আছে, এবং এটাই তা! শেখাবার পক্ষে যথেষ্ট যৃক্তি_এ রকম 
চাপ দেওয়া অবিজ্ঞতার কাজ । কিন্তু এয়কম বিতর্ক করাও অহেতুক যে, বদি 
শিক্ষক ওশিশ্ষার্থী বিষয়টার ভবিষ্যৎ সদ্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের কিছু 
নাদেখাতে পারেন তা হলে বিষয়টার সমর্থনযোগ্য মূল্যের অভাব থাকে । 

যখন শিক্ষার্থাদের লেটিন্ শেখার জন্ত যথেষ্ট আগ্রহ থাকে তখন সেই আগ্রহই 
প্রমাণ করে যে, বিষদ্ছটার মূল্য আছে । এরকম অবস্থায় কেবল এটাই 
জিজ্ঞান্ত যে, সময়ের সীষিতাবস্থা বিবেচনা করে মৌলিক গুণবিশিষ্ট অন্যান্য 
জিনিস আছে কিনা যায় যধো আবার বেশী করে যান্ত্রিক গুণও আছে । 

এই আলোচনা থেকে আমরা বাস্ত্রিক মূল্যবোধের বিষয়ে আসতে পারি, 
অর্থাৎ যে সব প্রসঙ্গ তার বাইয়ের কোনো উদ্দেশ্ঠের কারণে পাঠ করা হয় 

সে ক্ষেত্রেও আসতে পারি | একটি শিশু যদি অসুস্থ হয়, এবং তাকে খেতে 

দেওয়া হলে, তার ক্ষুধা তাকে খেতে প্ররোচিত না করে, অথবা, তার এষন 

ছুষ্ট খিদে থাকে যে, নে মাংস বা সবজীর বদলে মিশ্রি খেতে চায়, ভাহলে 

তার ফলাফলের সম্বন্ধে সতেচন অবতারণ! কর! আবশ্যক হয়| কোনে! 
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কোনো পদার্থের সদর্থক বা নঞর্থক মূল্যের যুক্তিযুক্ততার পরিণাম সম্বন্ধে 
তাকে সচেতন করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্ব! অবস্থার হাল যথেষ্ট 

স্বাভাবিক থাকতে পারে, এবং তবুও কোনো লোক কোনো বিষয়ে আলোড়িত 
না| হতে পারেন। কারণ তিনি ধরতে পারেন না যে, কি করে উপস্থাপিত 

বিষয়ের সঙ্গে তার সক্রিয় সংশ্লিষ্টতার উপরে কোনো মৌলিক কল্যাণ সাধন 
নির্ভর করছে । সহজেই বোঝা যায় যে, এ সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞতার কাজ হ'ল 

যোগস্থত্রের চেতনা স্থাপন করা । সাধারণতঃ যা বাঞ্ছনীয় তা এই যে, কোনো 
প্রসঙ্গকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যে, হয় তার কোনে। তাৎক্ষণিক 

মূল্যবোধ থাকবে এবং তাতে কোনো! যুক্তি দরকার থাকবে না; নয় তো, 

তাকে মৌলিক মূল্যের কোনো কিছু আয়ত্ব করার উপায়রূপে প্রসঙ্গটি 
উপলব্ধি করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেস্ত সাধনের উপায়রূপে কোনে৷ 

যান্ত্রিক মূল্যের মৌলিক মূল্যবোধও থাকে | 

প্রশ্ন উঠতে পারে যে বিভিন্ন পাঠ্যের মূল্যবোধের ব্যাপারে বর্তমান 

মাস্টারি সুলভ আগ্রহের কোনো কোনো অংশ অতিরঞ্জিত বা অতিসঙ্কীর্ণ 

কি না। কখনো কখনো যনে হয় যে, যে সমস্ত প্রসঙ্গ শিক্ষার্থীদের জীবনে 
এখন আর প্রত্যক্ষ ব৷ পরোক্ষ কোনো উদ্দেশ্যই সাধন করে না, তার সমর্থনে 

অজুহাত যোগাবার একটা কষ্টসাধ্য প্রয়াস থাকে। আবার কখনো কখনো 
অকেজে! পরিত্যক্ত আবর্জনা স্পের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার মাত্র! চড়ে গেলে । 

মনে করা হয় যে, কোনো! বিষয় বা! প্রসঙ্গই শেখানে। উচিত নয়, যদি না, 

যারা পাঠক্রম রচনা! করেন, ব! শিক্ষার্থীরা নিজেরা, এট! দেখিয়ে দিতে পারেন 

যে, পাঠ্যবিষয়ের কোনো একটা স্ুনিদিষ্ট ভবিষ্যৎ উপযোগিতা আছে। 

এরা খেয়াল রাখেন না যে, জীবনই তার নিজের স্থিতির কৈফিয়ত; এবং 

যে সমন্ত নির্দিষ্ট প্রয়োগ দেখিয়ে দেওয়। যায়, তা কেবল এই কারণেই যুক্তি- 
যুক্ত হতে পারে যে, তা জীবনযাত্রারই অভিজ্ঞতাপুর্ণ আধেয় বৃদ্ধি করে। 

৩) বিভিন্ন মূল্যবোধের পৃথকীকরণ ও সংগঠন 

জীবনের নানাবিধ মূল্যবান পর্যায়কে সাধারণভাবে অবস্থ শ্রেণীতৃক্ 
করা সম্ভব। শিক্ষা অভিযানকে প্রসার ও নমনীয়তা! প্রদানের ব্যাপারে যথেষ্ট 
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পরিমাণে বিস্তারিত লক্ষ্যগুলোর নিরীক্ষা করার জন্ত এই ধরনের শ্রেণী 
বিভাগের কিছুটা *হুবিধা আছে (পুর্বে দেখুন, ১৪৩ পুঃ)। কিন্ত এমন 
মনে কর! নিতান্তই ভুল যে, এই সব মূল্যই চুড়ান্ত উদ্দেশ্য এবং অভিজ্ঞতার 

মূর্ত পরিতুষ্টি এই সব উদ্দেশ্ত্ের অধীন। ওগুলি মূর্ত কল্যাণের কম বেশী 

সামান্ঠীকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাস্থ্য, কর্ম-কুশলতা, সামাজিকতা, 
উপযোগিতা, কৃষ্টি, স্থখ ইত্যাদি বিমৃত শব্দাবলী রাশি রাশি বৃত্বান্তের সার- 
সংক্ষেপ মাত্র। এ সব উদ্দেশ্টকে শিক্ষার নানাবিধ মূর্ত প্রসঙ্গ ও কর্ম-প্রণালীর 

মূল্যায়নের মানদগড বলে গণ্য করার অর্থ দাড়ান যে, যে সমন্ত মূর্ত ঘটনা 

থেকে ত্র গড়ে তোলা হন ঘটনাবলীকে সেই বিমূর্তনের নিম্ন পদস্থ করা 
হচ্ছে । কিন্ত কোনো বাস্তব অর্থেই তার! মূল্যায়নের মানদণ্ড নয়। পূর্বে 

যেমন দেখেছি, এই মানদণ্ড পাওয়া যায় সেই সব “সুনির্দিষ্ট উপলব্ধির” মধ্যে, 
যা পছন্দের রুচি ও অভ্যাসকে গড়ে তোলে । তারা অবশ্ত নানাবিধ দৃষ্টিকোণ 

হিসাবে তাৎপর্ষপুর্ণ_যেমন যে সমস্ত দৃষ্টিকোণকে জীবনের বিস্তারিত খুঁটি- 
নাটির উর্ধে তোলা হয়েছে, এবং যেখান থেকে পুরা ক্ষেত্রটি নিরীক্ষা করা 

যায়, এবং কি ভাবে সংশ্লিষ্ট খুটিনাটি বন্টিত রয়েছে এবং তারা স্থসঙ্জতি- 

পূর্ণ কিনা তা দেখা যায় ইত্যাদি। 
« কোনো শ্রেণী বিভাগেরই সামগ্রিক সত্যত৷ ছাড়া আর কিছু থাকতে 
পারে না। নিক্বোক্ত বিষয় সেটাকে বুঝতে কিছুটা সহায়তা করতে পারে। 

আমরা বলতে পারি যে, যে ধরনের অভিজ্ঞতা লাভে স্কুলের কাজের অংশদান 

করা উচিত, তা চিহিত হয় যে সমন্ত সঙ্গতি ও বাধাবিদ্বের সম্মুখীন হতে 

হয়, তার স্থবন্দোবস্ত করার কার্ধনির্বাহী যোগ্যত! লাভ দ্বারা ( কর্মকুশলতা ) 

সামাজিকতা বা অন্তান্তের প্রতাক্ষ সাহচর্ধের আগ্রহ দ্বারা; সৌন্দ্যবোধীয় 

রুচি বা অত্যুচ্চমানের শিল্প স্ষ্টির যধ্যে অস্ততঃ কয়েকটি রুচিসম্পন্ল উতকধের 
মূল্যাবধারণের সামর্থ্য দ্বারা; স্থশিক্ষিত মেধাবী পদ্ধতি বা কোনো ধরনের 
বৈজ্ঞানিক কৃতি দ্বারা ; এবং অন্যলোকের অধিকার বা দাবির প্রতি স্ৃবেদিতা-_ 
11456 দ্বারা । এবং যদিও এই সব গুরুত্ববোধ মূল্যবোধের যানদণ্ 

নয়, তবুও এরা শিক্ষাদানের বর্তমান পদ্ধতি ও বিষয়-বস্তর নিরীক্ষা, সমালোচনা 

ও উত্তষ সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় যানদণ্ড। 

জীবনের নানাবিধ অস্থুধাবনের পারম্পরিক বিচ্ছিন্ততা হেতৃ শিক্ষাসংক্রান্ত 
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মূল্যবোধকে আলাদা আলাদ| করে দেখার যে ঝৌক রয়েছে, সেই কারণে 
উক্ত সাধারণ দৃষ্টিকোণ থাকার আরও বেশী প্রয়োজন। এই ধারণা খুবই 
প্রচলিত যে, বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের প্রতীক । 
কাজেই যে পর্যস্ত পর্যাপ্ত বিচিত্র স্বতন্ত্র মূল্যবোধের ব্যসস্থা না হয় সে পযস্ত 
নানাবিধ পাঠ্যবিষয় একসঙ্গে জড়ো করে পাঠক্রম রচনা করা উচিত। 

নিম্নলিখিত উদ্ধাত অংশের মধ্যে মূল্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি বটে, কিন্ত 
এর মধ্যে পাঠক্রম রচনা কর! সম্বন্ধে এই ধারণা -.ছে যে, কিছু সংখ্যক 
পৃথক পৃথক উদ্দেশ্ত্রে পৌছাতে হবে, এবং প্রতিটি পাঠ্যকে তার নিজ নিজ 
উদ্দেশ্তের সম্পর্কে বিচার করে নিয়ে, নানাবিধ পাঠ্যের মূল্যায়ন করা যেতে 

পারে। “অধিকাংশ পাঠ্য বিষয় দ্বারাই ম্মরণ-শক্তি শঙ্ষাপ্রাপ্ত হয়। কিন্ত 

তা সব চাইতে বেশী হয় ভাষা ও ইতিহাস শিক্ষা ছারা। রুচি শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয় ভাষার উচ্চতর শিক্ষা বারা, তা আরও ভালোভাবে হয় ইংরেজী ভাষা 
শিক্ষা দ্বারা। কল্পনাশক্তি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় সকল উচ্চতর ভাষা শিক্ষা হ্বারা, 

কিন্তু মুখ্যতঃ গ্রীক ও লেটিন শিক্ষ। দ্বারা। পর্যবেক্ষণ শক্তি আসে লেবরেটরিতে 

বিজ্ঞানের কাজ দ্বারা, যদিও প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রীক ও লেটিন্ শিক্ষা থেকে 
এর জন্যে আগেই কিছুটা শিক্ষা হয়ে যায়। প্রকাশ ক্ষমতার ক্ষেত্রে গ্রীক 
ও লেটিনের রচনার স্থান সর্ব প্রথম। এর পরে আসে ইংরেজী রচনসি 

যুক্তির ক্ষেত্রে গণিত প্রায় একাই দাড়িয়ে আছে । মূর্ত যুক্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান 
আসে প্রথম, পরে আসে জ্যামিতি ; সামাজিক যুক্তির ক্ষেত্রে গ্রীক ও রোমান 

ইতিহাস লেখক ও বক্তাগণ আসেন সর্বপ্রথম, পরে আসে সাধারণ ইতিহাস। 

কাজেই যাকে কোনো মতে পুর্ণাঙ্গ বলা যায়, সে রকমের সাঙ্কীর্ণতম শিক্ষার 

মধ্যেও থাকতে হবে, লেটিন, একটি আধুনিক ভাষা, কিছুটা ইতিহাস, 

কিছুট। ইংরেজী সাহিত্য এবং একটি বিজ্ঞান”। 

আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে অবান্তর, এমন অনেক কিছুই উদ্ধৃত 

অংশের শব বিশ্তাসের মধ্যে আছে এবং একে স্পষ্ট করার জন্ত কিছু বাটাও 
দিতে হবে। গ্রন্থকার যে বিশিষ্ট সন্কীর্ণ এতিহের মধ্যে লিখছেন, তার বাক্ 

প্রণালীই সে কথ! বোস করে দেয়। “্ধী-শক্কিপকে যে শিশ্ষাপ্রাপ্ত করতে 

হবে তা বিনা গ্রশ্রেই ধরে নেয়া হয়েছে, এবং প্রাচীন ভাষাগুলোর প্রতি 

একটা আত্বান্তিক উত্সাহ রয়েছে । আর (যে জগতের মধ্যে যাস্ুবকে বাল 
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করতে হচ্ছে, এবং যে দেহগুলোকে তাদের বহন করতে হচ্ছে, তার প্রতি 

অপেক্ষাকৃত একটা অবহেলা! রয়েছে । কিন্তু এ সব বিষয়ে বাটা দিলেও 

(এমন কিতা পুরাপুরি ছেড়ে দিলেও ) আমরা সমসামস্তিক শিক্ষাদর্শনের 

মধ্যে এমন কিছু দেখি, যেটি পৃথক পৃথক পাঠ্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ 

মূল্য বণ্টন করার মৌলিক ধারণারই অন্ুরূপ। এযন কি, ষখন সামাজিক 
কৃতি বা কৃষ্টির মতো একটি মাত্র উদ্দেশ্বাকেও মূল্যের মানদগুরূপে দীড় 
করানো হয়, তখন তাকে অনেক সময়েই কেবল একটি মৌখিক শীর্বর্ূপেই 
দেখা যাবে এবং এই শীর্ষের নীচে নানা গ্রকারের ছাড়া ছাড়া উপকরণ জড়ো 
করা থাকে । এবং যদিও +ক একটি পাঠ্য বিষয়ের উপর উদ্ধৃত অংশের 

থেকেও অধিকতর বিচিত্র প্রকারের মূল্য অর্পণ করার ঝৌক দেখা ঘায়, 

তবুও প্রতিটি বিষয়ের পাঠের সঙ্গে অনেকগুলি মৃল্য তালিকাতুক্ত করা, 
এবং সেটি কোন্ মূল্য কি পরিমাণে ধারণ করে তা বর্ণনা করা, পরোক্ষভাবে 
শিক্ষা সম্বন্ধে খণ্ডিত চিন্তার উপরেই জোর দেয়। 

আসলে, বিভিন্ন পাঠ্যের এ রকম মৃল্যবোধ-প্রকল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 

আমরা যে পাঠক্রমের সঙ্গে সুপরিচিত তারই নিজ্ঞাত সমর্থন । অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই উপস্থিত পাঠক্রমের পাঠ্য বিষ প্রথমেই মেনে নেওয়া হয়, এবং পরে 

তা৷ পড়াবার পধাপ্ত কারণরূপে তার উপরে মূল্য অর্পণ করা হয়। যেমন 

বলা হয় যে, বর্ণনার বিশুদ্ধতা ও যুক্তির নৈকটে)র সঙ্গে শিক্ষার্থীকে অভ্যন্ত 
করানোর ক্ষেত্রে গপিতের শৃঙ্খলাকারী মূল্য আছে , ব্যবসায়ে ও শিল্পে 
যে গণনা কৌশল লাগে, তার উপরে দখল আনতে গণিতের উপধোগিতা- 
মূলক মূল্য রয়েছে; বিবিধ জিনিসের মধ্যে সর্বাধিক সাধারণ সম্পর্কগুলি 
বিবেচনা! করার ক্ষেত্রে কল্পনাশক্তির বিস্তারে গণিতের কৃষ্টিমূলক মৃল্যও থাকে । 

এমন কি, গাণিতিক ধারণার মধ্যে অসীম এবং সংশ্লি্ই ধারণাদি থাকার 

দরুণ বিষয্ুটির মধ্যে একটি ধর্মীয় মূল্যও থাকে । কিন্তু মূল্যবোধ নামধারী 
অলৌকিক ক্ষমতা দ্বার একে ভূষিত কর! হলেও, স্পষ্টই দেখা ঘায় যে, গণিত 
এ সব ফল সম্পাদন করে না। বদি গণিত এই সব ফল সম্পাদন করে, তবেই 
তার এ সব মূল্য থাকে, ত| না হলে নয় । এই সব উক্তি, গাণিতিক বিষয়ে 
শিক্ষাদান দ্বারা] যে সম্ভাব্য ফল সাধন করা যায়, সে সম্বন্ধে শিক্ষকের কল্পনা 
দৃষ্টি বাড়াবার সহায়ক হতে পারে। কিন্তু হূর্ভাগ্যবশত:, এই বর্ণনাকে এমন 



শিক্ষাসংক্রাস্ত মূল্যবোধ ৩২১ 

ভাবে গ্রহ্ণ করার ঝোঁক থাকে যে, যেন এ সব ক্ষমতা গণিতের মধ্যেই 
সহাবস্থান করে, ত| তারা কাজ করুক আর নাই করুক, এবং এইভাবে 
তার্দিকে অনমনীয় সমর্থন যোগায় । যদি তারা ক্রিয়া না করে তাহ'লে 

বিষয়টি যে ভাবে শেখানো হয় তার উপরে দোষ পড়ে না, দোষ পড়ে শিক্ষার্থীর 
উদাসীনতা ও অবাধাতার উপরে । 

যে ধারণা অন্ুযায়ী অভিজ্ঞতা বা জীবন হ'ল কতকগুলি পাশাপাশি অব- 

স্থিত এবং পারম্পরিকরূপে সীমিত ম্বতন্ত্ স্বার্থের জোড়াতালি, বিভিন্ন পাঠ্য 

বিষয়ের প্রতি এই মনোভাব সেই ধারণারই ওপিঠ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা 
সরকারী ক্ষমতাবলীর প্রতিরোধ-প্রতিমান তব্বের সঙ্গে স্থপরিচিত। ধরে 
নেয়া হয় যে, কতকগুলো আইন প্রণয়নকারী, কার্ধ নির্বাহকারী, বিচার- 

বিভাগীয় ও প্রশাসনিক, স্বতন্ত্র ও পৃথক পৃথক ক্ষমতা আছে, এবং ষদি এর 

প্রতিটি ক্ষমতাই আর সব কটিকে রোধ করে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করতে 

সমর্থ হয়, তাহলে সব কিছুই ভালোভাবে চলে । এক রকমের দর্শন আছে 

যাকে সহজেই অভিজ্ঞতার প্রতিরোধ-প্রতিমান তত্ব বলা যায়। জীবন 
বিচিত্র স্বার্থ উপস্থাপিত করে । দি তাদিকে নিজেদের উপরেই ফেলে রাখা! 

হয়, তা হলে তারা পরস্পরের এলাকায় অনুপ্রবেশ করতে উদ্যত হয়। এর+ 

প্রতিটির জন্য এক একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রের এমন ব্যবস্থা ষদি কর! যায় যে, তাতে 

অভিজ্ঞতার গোটা জমিট! বিলি-বন্দোবস্ত হয়ে যায় এবং এর পরে এটা 

দেখা যে,যে যার নিজের সীমার মধ্যেই থাকে; _-তা৷ হলে সেটাই আদর্শ 

ব্যবস্থা হবে। রাষ্নীতি, ব্যবসায়, চিত্ব-বিনোদন, কলা, বিজ্ঞান, পত্তিতী 

পেশা, ভদ্র মেলামেশা, অবকাশ ইত্যাদি এই সব স্বার্থকে উপস্থাপিত করে। 
এর প্রতিটি ব্যাপার আবার নানাবিধ শ্রাখায় বিভক্ত । ব্যবসায় ছড়িয়ে পড়ে 

হাতের কাজ, কর্মচারীর পদ, জমা-খরচ, রেল-রাস্তা, আধিক লেন-দেন 

(ব্াঙ্কিং ) কৃষি, বাবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মধ্যে। আর সব ক্ষেত্রেও এই- 

রূপ। এ অবস্থায়, কোনো আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই সব পৃথক পৃথক 

পায়রার খোপের মতন বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির উপায় যোগাতে হবে। এবং 

যখন আমর! বিষ্ভালয়ের দিকে তাকাই তখন এই ধারণাতে আসাই সহজ 

যে, পরিণত জীবনের স্বরূপ সত্বদ্ধে ভারা এই যতটাই গ্রহণ করে, এবং 

তারই দাবী মেটাবার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। প্রতিটি স্থার্থই 

র্. 
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এক ধরনের অনড় প্রতিষ্ঠান বলে শ্বীরুতি পায়, এবং পাঠক্রমের কোনো না 

কোনো অংশকে তারই অনুরূপ হতে হয়। কাজেই পাঠক্রমের মধ্যে রাজ- 

নীতিক ও দেশাত্মবোধক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কিছুটা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস 

থাকবে। কিছুটা প্রয়োগিক পাঠ থাকবে, কিছুটা বিজ্ঞান থাকবে; কিছুটা 

কলা থাকবে ( অবশ্তই তা হবে প্রধানত: সাহিত্যিক ); কিছুটা চিত্ত- 

বিনোদনকারী ব্যবস্থা থাকবে , কিছুটা নীতিপাঠ থাকবে । এইভাবে আর 

সব কিছুও থাকবে । এবং দেখা যাবে যে, স্থুলশিক্ষা সম্বন্ধে বর্তমান 

আন্দোলনের একটা বড়ো অংশ, এই সব স্বার্থের স্বীকৃতির যথোচিত পারি- 

শ্রমিক সম্বন্ধে কলরব ও বিতর্ক নিয়ে, এবং পাঠক্রমের মধ্যে এর প্রতিটির 

জন্য প্রাপ্য অংশ আদায় করার সঙ্ঘর্য নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে । কিন্বা বর্তমান 

শিক্ষাব্যবস্থায় যদি এরূপ করা সম্ভব না হয় বলে মনে করা হয়, তাহ'লে 

প্রয়োজন মেটাবার জন্য কোনো নতুন ও পৃথক শিক্ষাব্যবস্থ! প্রবর্তন করার 

দাবিও ওঠে । শিক্ষাব্যবস্থার ভিড়ের মধ্যে শিক্ষাকে ভূলে যাওয় হম্ব। 

. এর স্থম্পষ্ট ফল দীড়ায় পাঠ্য বিষয়ের গাদাগাদি, শিক্ষার্থীদের অত্যধিক 

খাটুনি ও বিভ্রান্তি, এবং শিক্ষার ধারণাটির পঙ্গেই মারাত্মক,_এমন কোনো 

«এক সন্থীর্ণ বিশেষজ্ঞতালাভ | কিন্তু এই সব কুফলের প্রতিকাররূপে, এই 

জাতীয় ব্যবস্থাই আরও বেশী করে চালু কর! হয়। যখন প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় 

যে, শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ জীবন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন মিটুছে না, তখন তার 

কারণ উপস্থিত বিষয়গুলির শেখানোর বিচ্ছিন্নতা ও সন্ীর্ণতার উপর রাখা 

হয় না, এবং তা স্বীকার করে নিয়ে তাকে বর্তমান ব্যবস্থার পুনর্গ ঠন করার 

ভিত্তিও করা হয় না। এষন কিছুর অভাব যে, আর একটা বিষয়ের পাঠ 

ঢুকিয়ে তা মেটাতে হবে, বা দরকার হলে আর এক রকমের বিগ্ালয় করে 
ত1 করতে হবে। ধারা এই গাদাগাদি ও তার থেকে আসা এই অগভীরতা 

ও চিত্ত-বিক্ষেপের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান, তারাও সচরাচর কেবল কোনো 

পরিমাণগত বিচারের যান অবলম্বন করেন । তাদের যত হ'ল পাঠা তালিকা 

থেকে খাস-পোশাকী, ঝাড়ঝালরবিশিষ্ট বিষয়গুলি কেটেছেটে ফেলা এবং 

প্রাথমিক শিক্ষাতে পুরাকালের পাঠক্রমের সনাতন বিষয় তিনটি, লেখা-পড়া 
আক কযার পুনঃ প্রচলন করা। এবং উচ্চশিক্ষাতে সমানভাবে উত্তম ও 

সমানভাবে পুরানো কায়দায় প্রাচীন ভাষা ও গণিত সম্বলিত পাঠক্রমের 
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প্রচলন করা। 

এই পরিস্থিতির অবশ্য নিজন্ব এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে। অতীতের 

নানাবিধ যুগের নিজ নিজ চারিত্রিক সংগ্রাম ও স্বার্থ ছিল। ভূ-পৃষ্ঠের শিলা- 
ত্তরের মতন, প্রতিটি প্রধান প্রধান যুগই সেটির পেছনে এক ধরনের সাংস্কৃতিক 
জম] রেখে গেছে । এই সব জমানো জিনিস, বিবিধ পাঠ, বিভিন্ন পাঠক্রম এবং 
ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বি্যাপীঠের আকারে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এসে 

পড়েছে । বিগত শতকে রাষ্্গত, বিজ্ঞানগত এবং ধনগত ত্বর্থের দ্রুত পরিবর্ত- 
নের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধরনের মূল্যবোধের জন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছে । যদিও 

পুরানো! পাঠক্রম তার বিরোধিতা করেছে, হুবুও অন্ততঃ এ-দেশে, পুক্লানোর 
সমর্থকেরা তাদের একাধিপত্যের দস্তকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়েছেন। 

কিন্ত আধেয় ও লক্ষ্য হিসাবে তার পুনর্গঠন হয়নি; তা কেবল পরিমাণে 

কমানো হয়েছে। নৃতন স্বার্থনম্থলিত নৃতন পাঠ্যবিষয়কে সকল শিক্ষাদানের 
পদ্ধতি ও লক্ষ্যে রূপান্তরিত করার জন্তে প্রয়োগ করা হয়নি। তাদ্দিকে 

ঢোকানো হয়েছে এবং যোগ করা হয়েছে । এর ফলে পাওয়া গেছে একট! 

মিশ্র পিও। এর বাধন হ'ল স্কুলের কার্যক্রম বা সমম্ব-স্থচীর যন্ত্র কৌশল। 

তার থেকেই মূল্যায়নের ও মূল্যমানের প্রকল্প এসেছে, এবং সে কথাই আম্মা 
বলেছি। 

সমাজ জীবনে যে সমস্ত ভাগ-বিভাগ ও পার্থক্য রয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রের 

এই পরিস্থিতি তারই প্রতীক । বিভিন্ন স্বার্থের যে বিচিত্রতা, যে কোনো 

সমৃদ্ধ ও সষম অভিজ্ঞতাকে হ্থচিহ্িত করতে পারত, তা ছিন্নভির করে নিয়ে 

হরেক রকমের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্বলিত পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানে 

জমা কর! হয়েছে । ব্যবসায় তো ব্যবসায়, বিজ্ঞান তো বিজ্ঞান, কল! তো 

কলা, রাষ্ট্রনীতি তে রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক আদান-প্রদান তো সামাজিক 

আদান-প্রদান, নীতিবোধ তো! নীতিবোধ, অবকাশ-বিনোদন তো অবকাশ 

বিনোদন এবং এইভাবে আরো সব। প্রতিটি বিষয়েরই একটি করে পৃথক 

ও স্বতন্ত্র এলাকা! আছে, এবং তার কোনে৷ অনন্ত লক্ষ্য ও কার্যক্রম আছে। 

প্রতিটি বিষয়ই অন্তদের কেবল বাহক ও আকম্মিকরূপে অংশদান করে। 
এরা পাশাপাশি থেকে এবং যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ জীবনটা গঠন করে। ব্যবসা 
থেকে একজনে এ ছাড়া আর কি আশ! করে ষে এতে টাকা আসা উচিত, 
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তা দিয়ে আরও টাকা আসা উচিত, এবং তা দিয়ে নিজের ও পরিবারের 

ভরণ-পোষণ করা, বই, ছবি ও সাংস্কৃতিক গান বাজনার টিকেট কেনা, ট্যাকস 
দেওয়া, দাতব্যের দান এবং অন্যান্য সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধক জিনিস 

কেনা, ইত্যাদিতে স্যবহার করা হোক? ব্যবসায়-বৃত্তি যে নিজে থেকেই 
কল্পনা-শক্তির বিস্তার ও শোধনমূলক কর্ষণ হওয়া উচিত, তা যে টাকা দিয়ে 

€ন! হয়ে সরাসরিই সমাজসেবার সঞ্জীবনী রস হতে পারে, এবং সামাজিক 

সংগঠনের পক্ষে কোনে! অভিযানরূপে পরিচালিত হতে পারে তা আশ! করা 

কতোই না অযৌক্তিক । কলা, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি বা ধর্ম, এর সব কিছু অঙ্ু- 
ধাবনের ক্ষেত্রেই অবিকল এই ফ্কথাই খাটে । এর প্রতিটি ব্যাপারই কেবল 

তার প্রয়োগ কৌশলের ও সময়ের ওপরে দাবির ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞতা লাভ 

করেনি, পরস্ত তার লক্ষ্য ও সন্ত্রীবনী আত্মার ক্ষেত্রেও বিশ্রেষজতা লাভ 

করেছে । আমাদের পাঠক্রম ও পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষাসংক্রাস্ত মূল্য সম্বন্ধে বিভিন্ 
'তত্ব অজ্ঞাতসারেই এই বিভাজিত স্বার্থকে প্রতিফলিত করে। 

অতএব, শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধ তত্বের বিচার্ধ বিষয় হল, অভিজ্ঞতার 
একত্ব বা অখণ্ডতা।- আত্মার একত্ব না হারিয়ে অভিজ্ঞতা কি করে পরিপূর্ণ 
ওপুবিচিত্র হবে? কিকরে তা এক হবে, অথচ একত্বের ক্ষেত্রে সন্কীর্ণ বা 

একঘেয়ে হবে না? শেষপক্ষে, মূল্যবোধের এবং কোনে মূল্যমানের প্রশ্নটি 
হ'ল, জীবনের বিবিধ স্বার্থবোধের স্বাঙ্গীকরণের নৈতিক প্রশ্নটি । শিক্ষার 

দিক থেকে, স্কুল, বিষন্ব-বন্ত ও পদ্ধতির যে ধরনের সংগঠন অভিজ্ঞতার প্রসার 

ও সমৃদ্ধি সাধন কল্পে ক্রিয়া করবে প্রশ্নটি তার সঙ্গেই জড়িত। কিকরে 
কার্ধসাধনে কৃতিত্বকে বলিদান ন1 করে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার পাভ করব? বিচ্ছিনত- 
তার মূল্য না দিয়ে কি করে বিভিন্ন স্বার্থের বিচিত্রতা আয়ত্ত করব? বাক্তি 
তার বুদ্ধি নাখুইয়ে কি করে তার বুদ্ধির “মধ্যে” কর্মকূশলত1 আনবে ? কি 

করে কলা, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি একটির মূল্য দিয়ে আর একটিকে অস্ধধাবন 
করার উদ্দেশ্ট গঠন না করে, মনের কোনো সমৃদ্ধ ধাত দিয়ে পরস্পরকে 
চিলালা করবে? কি করে জীবনের বিভিন্ন স্বার্থ এবং যে সব পাঠ্যবিষন় 
তা'দিকে বলবৎ করে, তা মান্গষের মধ্যে ভেদ-বিভেদ না হৃঠি করে মান্থষের 

সর্ষজনীন আতজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে পারে? প্রস্তাবিত পুনর্গঠনের এই 
সব প্রশ্ন নিয়ে আমরা! শেষের অধ্যায়গুলোতভে জআলোচন! করব। 



শিক্ষাসং-ক্রান্ত মূল্যবোধ ৬২৫ 
সারাংশ 

মূল্যবোধের আলোচনার মধ্যে যে সমস্ত আলোচনা থাকে, তা মূলতঃ 
লক্ষ্য ও স্বার্থবোধ সন্বন্ধীয় পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যে ধর! হয়েছে । কিন্ত 
যেহেতু শিক্ষাসংক্রাস্ত মূল্যবোধ সাধারণতঃ: পাঠক্রমের অন্তর্গত বিবিধ পাঠ্যের 

দাবি সম্পর্কে আলোচিত হয়, সেইহেতু এখানে লক্ষ্য ও স্বার্থবোধ সনস্ধীন্ 
বিবেচনা, বিশিষ্ট পাঠ্য গুলির দৃষ্টিকোণ থেকে আরম্ভ কর! হচ্ছে। “মূল্যবোধ” 
শব্দটির দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ আছে। শব্দটি একদিকে কোনো বিষয়কে অতি 
মূলাবান বলে গণ্য করার, এবং বিষয়টিকে তার নিজ কারণেই বা মৌলিক- 
ভাবে সার্থক বলে গণ্য করার দৃগভঙ্গী নির্দেশ করে। এটি হ'ল কোনো 
সম্পূর্ণ বা পুর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার নাম। এই অর্থে মূল্যবোধ করা মানে গুণগ্রহ্ণ 

করা। কিন্তু মূল্যবোধ করা কোনো বিশিষ্ট বৃদ্ধিগম্য ক্রিয়াও হতে পারে 

_যেমন তুলনা করা ও বিচার করার ক্রিয়া_মৃল্যায়ন করা। যখন সরাসরি 
সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতালাভের অভাব থাকে তখনই এমনটা ঘটে, এবং এখানে এই 
প্রশ্ন ওঠে যে, সম্পূর্ণ উপলব্ধি বা জীবন্ত অভিজ্ঞতায় পৌছাবার জন্ত কোনো 
পরিস্থিতির নানাবিধ সম্ভাবনার মধো কোন্টিকে পছন্দ করে নিতে হবে। ও 

কিন্তু আমরা অবশ্ট পাঠক্রমের বিবিধ পাঠ্যবিষয়কে গুণাবধারণযোগ্য 

অর্থাৎ য! মৌলিক মূল্যবোধের সহিত সংশ্লিষ্ট, এবং যাস্ত্রিক, অর্থাৎ যা! বিষয়টির 
বাইরের উদ্দেশ্ের সাথে সংশ্লিষ্ট_এ রকমের দুটো ভাগে বিভক্ত করব ন|। 

কোনো! একটি বিষয়, অভিজ্ঞতার অব্যবহিত তাৎ্পর্যবোধের অর্থাৎ সরাসরি 
গুণাবধারণের ক্ষেত্রে যে অংশদান করে, তার উপলব্ধির উপরেই সেই বিষয়টির 
যথাযথ মানদণ্ড গঠন করা নির্ভর করে। সাহিত্য ও চারুকলার অনন্ত মৃল্য- 
বোধ থাকে, কারণ তারা গুণাবধারণের সর্বোত্তম রূপ উপস্থাপিত করে-__ 
নির্বাচন ও প্রণিধানের মাধ্যমে তাৎপর্ষের বর্ধিত উপলব্ধি আনে । কিন্তু 

প্রতিটি বিষয়ের বিকাশের কোনো না কোনো পর্যায়ে, সেটির এমন কিছু 
থাকতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে কোনো লৌন্দর্যবোধীয় গুণ। 

পাঠ্য-বিষয়ের যান্ত্রিক বা আহত মূল্যের সার্থকত| নির্ধারণের একমাত্র 
মানদণ্ড হ'ল, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সর্ব রকমের মৌলিক মূল্যবোধে ভার অংশ- 
দান করা। প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ের উপর পৃথক পৃথক মূলা অর্পণ করার ঝৌক, 
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এবং সমগ্র পাঠক্রমকে কতকগুলো! পৃথক পৃথক মৃূলোর সমষ্টি করে এক 
রকমের একট| সংযিশ্রণ বলে গণ্য করা, বিভিন্ন সামাজিক গোঠী ও শ্রেণীর 
বিচ্ছিন্ন থাকারই ফল। কাজেই কোনে গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার 

কর্তব্য হল এই বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, যাতে নানাবিধ স্বার্থ পর- 

স্পরকে শক্তিশালী করতে পারে এবং পরম্পরের মধে ক্রিয়া করতে পারে | 



উনবিংশ অধ্যায় 
আম ও বিশ্রাম 

১। বিরোধ-উৎস 

বিভিন্ন লক্ষা ও মৃলাবোধের বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে আমরা যা বলছিলাম, 
এখন দেখছি তাদের মধ্যেই বিরোধিতা! আজ্খসিত হচ্ছে । সম্ভবতঃ শিক্ষার 

ইতিহাসে গভীরতম বিরোধাভামের প্রকাশ পেয়েছে ব্যবহারিক শ্রমের জন্য 

প্রস্ততির শিক্ষা এবং শ্রম-বিবিক্ত জীবনের জন্য শিক্ষার বিরোধের মধ্যে । 

শুধু ব্যবহারিক শ্রম “এবং” বিশ্রাম শব্দ ছুটিই পুর্বকথিত এই উক্তিকে সমর্থন 

করে যে, এদের মূল্যবোধের পৃথক অবস্থিতি এবং পরম্পর-বিরোধিতা নিজ 
নিজ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নয়, পরন্ত তা সমাজ জীবনের বিভেদকেও প্রতিফলিত 
করে। যদি খেটে জীবিকা অর্জন করার, আর কৃষ্টি-কর্ধিত পথে বিশ্রামের 
স্থযোগ উপভোগ করার বৃত্তি ছু'টি সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে 
ব্টিত থাকত, তাহলে এ কথা কারও মনে আসত না যে, বিভিন্ন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান এবং তাদের উদ্দেশ্টের মধ্যে কোনো বিরোধিতা আছে। তখন 

এ কথা ম্বতঃপ্রমাণিত হতো যে, আসল প্রশ্ন হল কি করে শিক্ষাব্যবস্থা এর 

ছুটো দিকেই কার্করী অংশ দিতে পারে; এবং যদিও বা দেখা যেত যে, 

কোনো কোনো! বিষয়বস্ত প্রধানত: একই রকমের ফল দেয়, আর অন্যান্ত বিষয়- 
বস্ত্র অন্ত এক রকমের ফল দেয়, তা হলেও এটা স্পষ্ট হতো যে, অবস্থা অনুযায়ী 

এদের যতোদূর সম্ভব মিলিয়ে মিশিয়ে নেওয়ার জন্য অবশ্ই যত্ব নিতে হবে; 
অর্থাৎ, যে শিক্ষার অধিকতর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্ত বিশ্রাম, তা পরোক্ষভাবে 

শ্রমশীল কাজের কর্মকুশলতা ও আনন্দকেও যতোদুর সম্ভব পোক্ত করবে? 

আর, যে শিক্ষার উদ্দেস্ত শ্রমশীল কাঁজ, তা প্রক্ষোভ ও বুদ্ধির এমন অভ্যাস 

সষ্টি করবে যে, তাতে বিশ্রীমেরও সার্থক কর্ষণ ঘটাবে। 

শিক্ষা-দর্শনের এরতিহাসিক বিকাশে এই সাধারণ বিচার বিবেচনার প্রচূর 

সমর্থন রয়েছে। পেশাদারী এবং শ্রমশিল্পীয় শিক্ষা থেকে উদারনীতিক শিক্ষায় 
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পৃথকীকরণ আরম্ভ হয়েছে প্রাচীন গ্রীক্ষুগ থেকে; এবং সেটি, জীবিকার 
জন্য যাদের পরিশ্রম করতে হতো৷ এবং সেই আবশ্কত! থেকে যারা মুক্ত 
থাকত তাদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তিতেই প্রবর্তিত হয়েছিল । শেষোক্ত 
শ্রেণীর উপযোগী উদারনীতিক শিক্ষা পুর্বোক্ত শ্রেণীর দাস-স্থলভ বৃত্তিধারী 
শিক্ষা থেকে মৌলিকরপে শ্রেয়, এই ধারণাটি, সামাজিক পদমর্যাদা হিসাবে 
এক শ্রেণী যে মুক্ত, আর, আর এক শ্রেণী যে দাস-সথলভ এই কথাটিই প্রতি- 

৷ ফলিত করেছিল। শেষোক্ত শ্রেণী কেবল নিজেদের জীবিকার জন্যই পরিশ্রম 
করত না, পরস্ত সেই সব উপায়ের জন্যও পরিশ্রম করত, যাতে করে উচ্চতর 

শ্রেণী কোনো বৃত্তি বা পেশামু নিযুক্ত না থেকেও জীবন-যাপন করতে পারে। 
এই কাজে তাদের প্রায় পুরা সময়টাই লেগে যেত, এবং তা আবার এমন 
ধরনের কাজ ছিল, যাতে তাদের বুদ্ধি নিয়োজিত বা পুরস্কৃত হতো না । 

কিছু পরিমাণ পরিশ্রম যে অবশ্তই নিয়োজিত করতে হবে, তা অবশ্ঠ 
না বললেও চলে । মাহ্নষকে বাচতে হবে, এবং বীচবার সঙ্গতি যোগাড়ের 

জন্ত কাজও করতে হুবে। যদি বা আমর! এ কথার উপরে জোর দিই যে, 

জীবিকা আহরণের সঙ্গে যে সবস্থার্থ জড়িত থাকে তা বৈষয়িক, __কাজেই 
তা শ্রমমুক্ত সময়ের উপভোগ থেকে মূলতঃ নিকষ; এবং যদি এ কথাও 
স্বীকার করে নেওয়া হয় ষে বৈষয়িক স্থার্থের মধ্যে এমন সব আসক্তি ও 

অবাধ্যতা থাকে, য। সেই স্বার্থকে উচ্চতর এবং আদর্শ স্বার্থের অধিকৃত স্থান 
জবর দখল করার চেষ্টায় পরিচালিত করে, তবুও তা, __সমাজগতভাবে বিভক্ত 
শ্রেণীদের অবর্তমানে যে জাতীয় শিক্ষা মানুষকে ব্যবহারিক অনুধাবনে প্রশি- 

ক্ষিত করে- সে শিক্ষাকে উপেক্ষা করতে পরিচালিত করত না। বরং তা 

এ শিক্ষার জন্ত বিশেষভাবে যত্ব নিতেই পরিচালিত করত, যাতে করে এ সব 

কাজে পারদর্শা হবার জন্ত লোকে শিক্ষাও পেতে পারে, আবার, এ সব কাজকে 
তাদের বথাস্থানেও রাখতে পারে । সে ক্ষেত্রে বৈষয়িক স্বার্থাদিকে উপেক্ষার 
অন্ধকারময় অরণ্যে সমৃদ্ধি লাভ করতে দেওয়ার ফলে যে সব কুফল আসে, 
তা যাতে বর্জন কর! যায় শিক্ষাব্যবস্থা সেটাকে দেখত | এই হ্থার্থ-বিভাগ 

যখন কেবল কোনো অধম বা উত্তম সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের খাপে পড়ে, 
তখনই বাবহারিক কাজকে অযোগ্য কাজ বলে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। 

এবং ভাই লোককে এই সিদ্ধান্তের জন্ প্রস্তত করে যে, কাজ করার সঙ্গে 
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বৈষয়িক স্বার্থের একত্ব, এবং বিশ্রামের সঙ্গে আদর্শ স্বার্থের একত্ব যেন কোনো 

সমাজ প্রক্রিয়ারই ফল। 

দু'হাজার বছর আগেকার সামাজিক পরিস্থিতির শিক্ষাতান্ত্রিক স্থত্রা়ণ এত 

প্রভাবশালী ছিল, এবং তা শ্রম ও বিশ্রাম সমদ্বিত শ্রেণী বিভাগের জটকে 
এত ম্প্ট ও যুক্তিসিদ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, সেটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 

এই তন্ত্র অন্ধ্যায়ী, মানুষ জীবন প্রকল্পের শীর্স্থানে অবস্থিত । আংশিক ভাবে 
সে উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠন ও ক্রিয়া-প্রণালীর অংশীদার, যেমন, পুষ্টি, প্রজনন, 

গতিশক্তি, বা প্রয়োগ সম্বলিত ক্রিয়া ইত্যাদি । বৈশিষ্ট্স্চক মানবো চিত ধর্ম 

হল যুক্তি, যা বিশ্ব মহিম! দর্শনের জন্য বর্তমান্ম। কাজেই যথার্থ মানবোচিত 
উদ্দেস্ত হ'ল এই বৈশিষ্ট্যমূলক বিশেধাধিকারের যথাসম্ভব পুর্ণতম বিকাশ সাধন। 
দর্শন, ধ্যান, জ্ঞান ও জল্পনার জীবনকে তার নিজ উদ্দেশ্টর্ূপে অন্থধাবন করাই 

হল মানুষের সঙ্গত জীবন। অধিকস্ত, যুক্তি থেকেই মানব প্ররুতির নীচতর 
উপাদানগুলির,_যেমন নানাবিধ ক্ষুধা ও সক্রিয় গতিদাম়ক আবেগান্ভূতির, 
_সঙ্গত নিয়ন্ত্র আসে। এরা নিজ গুণেই গৃরু, অবাধ্য, অত্যাসক্ত,_এরা 
কেবল নিজ নিজ সম্ভপ্থিই চায়। যখন এদিকে যুক্তির শাসনে আন! হয় 
তখনই এরা সংযত থাকে,_মিতাচারিতা পালন করে এবং মধ্য পন্থা আশ্রয় 

করে বাঞ্নীয় উদ্দেশ্ত সাধন করে। 

তত্বীয় মনোবিষ্ভার বিষয়বরূপে, এবং এ্যারিস্টোটেল যে বর্ণনা দিয়েছেন 

সেই অনুসারে পরিস্থিতি এ ধরনেরই বটে। কিন্তু এই অবস্থা প্রতিফলিত 
হয়েছে মানুষের শ্রেণীবিভাগ গঠনে, এবং তার ভিতর দিয়ে সমাজ সংগঠনে। 

কেবল অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই যুক্তির ধর্ম জীবনের বিধানরূপে ক্রিয়া করতে 

সমর্থ। জনসাধারণের মধ্যে উদ্ভিজ ও জাস্তব ধর্মই প্রবল। তাদের বুদ্ধির 
দীপ্তি এত দূর্বল ও অস্থির যে, ত। অনবরতই দৈহিক ক্ষুধা ও অতিরাগের 
বশীভূত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এ সব লোকের নিজেদের কোনো উদ্দেস্ত 

থাকে না, কারণ কেবল যুক্তিই কোনে! একটা চূড়ান্ত উদ্দেশ্ত গঠন করে। 
উদ্ভিদ, গ্রাণী ও ভৌত সাধকের মতো এর। হল এদের নিজেদের বাইরের উদ্দেস্ট 
সাধনের উপায় ও প্রয়োগ-মস্ত্র--যদিও এ সব সাধক থেকে ভিন্নরূপে, এ সব 

লোকের উপর যদি কোনে কাজের ভার দেওয়া! হয়, সেটি করে দেওয়ার জন্ত 
কিছুটা বিচার খাটানোর মত পর্যাপ্ত বুদ্ধি এর! রাখে। এইভাবে কেবল 
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সামাজিক রীতি অনুযামীই নয়, প্ররুতি অস্থ্যায়ীই, কতক লোক দাসন্থলভ, 
অর্থাৎ, অন্যের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ ।১ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে, বিরাট 
শিল্পকার শ্রেণী, এমন কি, দাপদের থেকেও অধম । দাসদের মতো শিল্পকারেরাও 

তাদের নিজেদের বাইরের উদ্দেশ্ট সাধনে নিযুক্ত । কিন্তু যেহেতু তারা গৃহ- 

ভৃত্যদের মতো মুক্ত উচ্চবর্ণ শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ভোগ করে না, সেই 
হেতু তারা উৎকর্ষের একটা নিম়স্তরে থেকে যায় । অধিকন্ত স্বাধীন ও যুক্তিপূর্ণ 
জীবনের স্বার্থে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের উপকরণরূপে স্ত্রীলোকেরাও দাস 
ও শিল্পকারদের সঙ্গে জীবন্ত সাধিকত্তের-শ্রেণীভূক্ত | 

ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্ীগতভাবে, শুধু জীবন ধারণ, এবং সার্থক- 
ভাবে জীবন ধারণ,__এ দুয়ের মধ্যে একটা ফাক থাকে | যাতে সার্থক- 

ভাবে জীবন ধারণ করা যায় সেজন্যে ব্াক্তিকে প্রথমে বাচতে হবে। সমষ্টি- 

বদ্ধ সমাজের পক্ষেও এ কথাই খাটে। শুধু জীবনের উপরে, জীবিকা 

সংগ্রহের উপরে, যে সময় ও শক্তিটা খরচ হয় তাযে সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের 
মধ্যে স্বভাবত:ই যুক্তিপুর্ণ অর্থ থাকে তা থেকে মন সরিয়ে নেয়; আবার, 
তার অন্পযুক্তও করে । উপারবগুলি যন্ত্র, কার্ধোপযোগী বিষয় দাস- 
স্থুলভ। দৈহিক প্রম্মোজনগুলি যে পরিমাণে বিনা চেষ্টায় ও বিনা যনোষোগে 

পাওয়া যায়, সত্যিকার জীবন কেবল সেই পরিমাণেই সম্ভব হয়। কাজেই 
দাসেরা, শিল্পকারেরা ও স্ত্রীলোকের! জীবিকার উপায় যোগাতে নিযুক্ত থাকবে, 
ধাতে করে অন্যেরা, অর্থাৎ যার৷ উপযুক্ত পরিমাণে বুদ্ধি-সমৃদ্ধ তারা, হয 

মূল্যবান তার সাথে বিশ্রামস্থলভ সংশ্লিষ্টতা নিয়ে জীবন যাপন করতে পারে । 
দাসস্থলভ ও স্বাধীন ক্রিয়া-কলাপের (বা কলার ) পার্থক্য সম্বলিত এই 

ছুই ধরনের নিয়োজন ছুই জাতীয় শ্শিক্ষা ব্াবস্থার প্রতিরূপ : একটি নিরুষ্ট 

ব! কারিগরি, অন্যটি উদারনীতিক বা বুদ্ধিগম্য। কতক লোককে উপযুক্ত 
ব্যবহারিক অনুশীলন হ্বারা কাজ “করতে” সমর্থ করার জন্য, অর্থাৎ, যে 

সকল ভৌত সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কারিগরি হাতিয়ার লাগে তা ব্যবহার 
করার যোগ্যতা লাভের জন্য, এবং ব্যক্িগত সেবাদানের জন্য শিক্ষিত 

কর! হয়। এই প্রশিক্ষণ শুধুই কোনো অভ্যন্তি বা কারিগরি কৌশল ; 

১। গ্যারিষ্টো্টেল মনে করেন না যে, আনল দাসশ্রেণী আর হ্বভাবনুলভ দাসজেণীকে 

একই রকম হতে হবে। 
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এটি শুধু পুনরাবৃত্তি ও প্রয়োগমূলক অধ্যবসায়ের মধ্যে দিয়ে কাজ করে, 
চিন্তাশক্তির উদ্রেক বা লালনের মধো দিয়ে নয় । উদারনীতিক শিক্ষা হল 

বুদ্ধির ঘখাধথ কর্তব্যের জন্য বুদ্ধিকে প্রশিক্ষিত করা; তা! হল অবগতির 

জন্ত। এই জ্ঞান ব্যবহারিক বিষয়ের সঙ্গে, নির্সাণ ও উৎপাদনের সঙ্গে 
যতো কম জড়িত হয়, বুদ্ধির নিয়োজনও ততো বেশী পরিমাণে হয়। 

এযারিস্টোটেল, নিকৃষ্ট ও উদার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এত সামগস্যপূর্ণ পার্থক্য 
করেছিলেন যে, এখন যাকে “চার” কলা, সঙ্গীত, রঞ্জন, ভাস্কর্য ইত্যাদি 

বলা হয়, তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগকেও নিকৃষ্ট শিল্পকার্ধের শ্রেণীতে রেখে 

ছিলেন। এ সবের মধ্যে ভৌতিক সংঘটক, গ্ব্যবহারিক অধ্যবসায় এবং 
বাহিক ফলাফল থাকে । যেমন, সঙ্গীতে শিক্ষাদানের আলোচনাকালে 
তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে বাগ্যবাদনে তরুণদের কতোদুর পর্বস্ত অভ্যন্ত করানে 

হবে। তার নিজের উত্তর এই যে, এ ধরনের অন্থশীলন ও যোগ্যতা ততোটাই 
সহা হতে পারে, মূল্যাবধারণের জন্ত তা যতোটা সাহাষ্য করে, অর্থাৎ যখন 

দাসেরা বা পেশাদারের| বাগ্যবাদন করে, তার সঙ্গীতন্থর বুঝতে ও উপভোগ 
করতে এ শিক্ষা যতোটা সাহায্য করে। যখন পেশাদারী ক্ষমতার দিকে 

লক্ষ্য যায়, তখন তা উদার স্তর থেকে পেশার স্তরে নেমে যায়। এ্যারিস্টোটেলগ 

বলেন যে তা হলে তো রান্না করতে শেখালেও চলে। এমন কি, চারুকলার 

সুষ্ট-বস্তর সঙ্গে উদার সংঙ্গিষ্টতাও নির্ভর করে এমন কোনো ব্যবহারজীবী 

ভাড়াটে শ্রেণীর বর্তমানতার উপরে, যারা যাস্ত্রিক সম্পাদনায় ক্রিয়াকৌশল 
লাভের জন্য নিজেদের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে নিয়ন্তরে রেখেছেন। ক্রিয়াশীলতা 

যতোই উচ্চস্তরের, তা ততোই বিশ্ুদ্ধদপে মানসিক, এবং ভৌত পদার্থ 
ও দেহের সঙ্গে তার যোগও ততোই কম। আবার, তা তো বেশী বিশুদ্ধ- 
রূপে মানসিক, ততোই বেশী স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । 

এই শেষোক্ত শবাবলী আমাদিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যুক্কি বা 
বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেও এ্যারিস্টোটেল উত্তম ও অধমের পার্থক্য রেখেছেন। 
কারণ একজনের জীবনে কেবল বুদ্ধির “সাহচর্য* থাকে, না সে বুদ্ধিকেই 
তার নিজের “মাধ্যম” করে নেয়, সেই অনুযায়ী উদ্দেশ এবং স্বাধীন 
কাজের ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়। যেমন, যে স্বাধীন নাগরিক তার সম্প্রদায়ের 

জন-জীবনের সেবায় নিজেকে ব্রতী করেন, সেই জীবনের বিধি-ব্যবস্থাদিতে 
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ধিনি অংশগ্রহণ করেন, এবং ব্যক্তিগত সম্মান এবং কৃতিত্ব অর্জন করেন, 

তিনি বুদ্ধির *সাহ্চর্ধে* জীবন যাপন করেন। কিন্তু যে গবেধণাকারী, যে 

লোকটি, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও দার্শনিক জল্পনার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন, 
তিনি, বলতে গেলে, বুদ্ধির “মধ্যেই” কাজ করেন, বুদ্ধির “দ্বারা” কাজ 
করেন না। অন্ত কথায়, এমন কি কোনে নাগরিকের পৌর জীবন সংশ্লিষ্ট 
কর্মতৎ্পরতাতেও কিছু পরিমাণে পেশাদারীর বাহিক বা যাস ত্রিক ছোয়াচ 
থাকে । নাগরিক কর্মতৎপরত এবং নাগরিক উৎকর্ষের জন্য অপরের যে 

সাহায্যটি দরকার হয়, সেটিই এই সংক্রমণ ব্যক্ত করে; কেবল নিজে 
নিজেই কেউ জন-জীবনে নিযুক্ত থাকতে পারে না। এ্যারিস্টোটেলের দর্শনে 
সকল প্রযোজন, সকল বাসনাই কোনো না কোনো বৈষগ্গিক উপাদানের 

ইঙ্গিত দেয়; তার মধ্যে অভাব অনটন থাকে; সম্পূর্ণতার জন্য তারা 
তাদের বাইরের কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে। কোনো বিশুদ্ধ বুদ্ধি- 
গম্য জীবন নিজের দ্বারাই, নিজের মধ্যেই চলতে থাকে; অন্ঠান্তের কাছ 

প্রেকে যা-কিছু সহায়তা আসতে পারে, তা আসে আকস্মিক ভাবে, মৌলিক 
ভাবে নয়। “অবগতির” ক্ষেত্রে, তত্বের জীবনে, বুদ্ধি তার নিজের পুর্ণাঙ্গ 
বহিঃপ্রকাশ লাভ করে; কোনো প্রয়োগের ধার না ধরে, অবগতির স্বার্থেই 

যে অবগতি আসে, কেবল সেই স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । স্থতরাং যে শিক্ষা, 
এমন কি নাগরিক কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গেও সম্পর্ক না রেখে, কেবল অবগত 

হওয়াকেই নিজ উদ্দেশ্য করে নিয়ে জানবার ক্ষমতা লাভের জন্য তৈরী 
করে, সেই শিক্ষাই যথার্থ উদারনীতিক বা সংস্কার-বিমুক্ত | 

২। বর্তমান পরিস্থিতি 

যদি এযারিস্টোটেলের ধারণ! কেবল তারই বাক্তিগত অভিমতকে উপস্থা- 

পিত করত, তা! হলে তা অল্পবিস্তর উৎসাহ্ব্যপ্রক কোনো একটা এঁতিহাসিক 

কৌতৃহুল হয়েই থাকত; সে অবস্থায় তাকে সমবেদীতার অভাব বলে, 
অথবা, অসাধারণ মনীষার সঙ্গে যেকি পরিমাণ পণ্ডিতিপন| থাকতে পারে, 

তারই দৃষ্টাস্তরূপে বিদায় কর! যেত। কিন্ত বিভ্রান্তি ছাড়াই এবং মানদিক 

বিভ্রান্তির সঙ্গে সর্বঘাই যে কপটতা জড়িত থাকে তা বাদেই, এযারিস্টোটেল 
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ভার চোখের সামনে ষে জীবনধারা বিদ্যমান ছিল, সেটিরই বর্ণনা করেছেন। 
আসল সামাজিক পরিস্থিতি যে তার কাল থেকে অনেক বদলে গেছে, সে 

কথা বলার আর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এসব পরিবর্তন সত্বেও, 
আইনসম্মত দাসত্বপ্রথা রহিত হওয়! সত্বেও, বিজ্ঞান ও সাধারণ শিক্ষার 
সম্প্রসারণের সহিত গণতন্ত্রের বিস্তৃতিলাভ (পুন্তক, সংবাদপত্র, পর্যটন, 
সাধারণ যোগাযোগ ও বিদ্যালয়ের মেলামেশার মাধ্যমে ) করলেও বিজ্ঞ ও 

অজ্ঞ শ্রেণীর, বিশ্রাম ও শ্রমসমন্থিত শ্রেণীর মধ্যে সমাজের ভাঙন এখনো 

এত পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান রয়েছে যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে 

কৃষ্টি ও উপযোগিতার বিভেদ সমালোচনা করীর ক্ষেত্রে, এযারিস্টোটেলের 

দূগভঙ্গী এখনো! প্রচুর আলোকপাত করতে পারে। শিক্ষণ সংক্রাস্ত 
আলোচনার মধ্যে বুদ্ধিগম্য ও বিমূর্ত প্রভেদ যে আকারে জেগে ওঠে, তার 

পিছনে,_ধাদের অন্ুধাবনগুলির মধ্যে ন্যনতম আত্ম-নিয়ন্ত্রিত চিস্তন ও 
সৌন্দর্যবোধীয় মুল্যাবধারণ থাকে, এবং ধারা অধিকতর বুদ্ধির কাজের 
এবং অন্যান্তের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে 

জড়িত, এই ছুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ অস্পষ্টভাবে 

আনাগোনা করে। ও 

এারিস্টোটেলের এ কথা নিশ্চিতরূপেই চিরসত্য যে, “যে কোনো নিয়োজন, 

বা কল! বা পাঠকেই যাস্ত্রিক বলা যায়, যদি ত! মুস্ত লোকদের দেহ বা 
আত্মা বা! বুদ্ধিকে পরমোৎকর্ষের অঙ্থশীলন ও অভ্যাসের অনুপযুক্ত করে ।” 

এই উক্তির জোর অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, যদি, আমরা যাকে এখন নাষে- 

মাত্র স্বীকার করি তাকে যথার্থই মেনে নেই যে, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক 
লোকের পরিবর্তে, সকল মান্ষই মুক্ত । কারণ যে কালে অধিকাংশ পুরুষ 

এবং সকল শত্রীলোককে তাদের দেহ-মনের প্ররতি অনুযায়ীই অমুক্ত বলে 
ধর] হতো, সেকালে সার্থকভাবে জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ 

করার যোগ্যতার উপরে শেষপক্ষে কি ফল দ্নাড়াতে পারে, তা বিবেচনা না 

করেই তাদিকে কেবল কারিগরি ক্রিয়া-কৌশলে উপযুক্ত করার জন্ত শিক্ষা 
দেওয়ার মধ্যে কোনে! বুদ্ধিগত বিভ্রান্তি বা নীতিগত কপটতা থাকতো 
না। তাঁর এই উক্তিটিও চিরসত্য ষে “সর্ব প্রকার ভাড়া-করা পদ, এবং যে 
সব পদ শরীরের অধঃপতন ঘটায় সেগুলি যাস্ত্রিক, কারণ তা বুদ্ধিকে বিশ্রাম ও 
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মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে, _চিরসত্য, অর্থাৎ প্যদ্ি” উপার্জনকারী অসন্থধাবন 

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিকে তার অন্ুশীলনের, এবং কাজেই তার মর্যাদার শর্তাবলী 
থেকে বঞ্চিত করে। যদি তার উক্তি মিথ্যা হয় তা হলে তা এই কারণে ষে, 

সেটি সামাজিক রীতিনীতির এক পর্যায়কে কোনো জাগতিক অবশ্থস্ভাবিতার 

সঙ্গে একাত্ম করেছে। কিন্তু মন ও পদার্থ, যমন ও শরীর, বুদ্ধি ও সমাজসেবা 

প্রভৃতি বিষয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনে ভিন্ন মত, এযারিস্টোটেলের ধারণ! থেকে 

তখনই উত্তম, যখন তা জীবন ও শিক্ষার আসল পরিচালনের ক্ষেত্রে পুরানো 

ধারণাটিকে কার্যত: অকেজে করে দেয়। 

বোধশক্কি, গুণগ্রহণের &ক্ষত্রে সমবেদিতা, এবং ধারণাবলীর অবাধ চর্চার 

তুলনায়, কেবল কর্ম-সম্পাদনে দক্ষতা! ও স্তুপীরত বাহিক উৎপাদনের নিকষ্টতা 
ও নিম্পপদাধিকার অনুমান করার বিষয়েও এযারিস্টোটেল চিরসত্য | যদি 

এতে তুল থেকে থাকে, সে ভুলটি রয়েছে এই ছুটো দিকের মধ্যে অবশ্ভাবী 
বিচ্ছেদ ধরে নেওয়ার মধ্যে ; এ কথা ধরে নেওয়ার মধ্যে যে, শিল্লোৎপাদনে কর্ম- 
কুশলতা ও সেবাদান এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রিত চিন্তন,_ব্যবহারিক কৃতি এব' ভাৎ- 

পর্ষপূর্ণ জ্ঞান_-এ ছুটো দিকের মধ্যে কোনো একটা! স্বাভাবিক বিচ্ছেদ থাকে । 

আমরা যদি কেবল তার তন্বী তুলত্রান্তিকে শুদ্ধ করে নিই, এবং ষে সামাজিক 
অবস্থা-ব্যবস্থ। তার ধারণার জন্ম দিয়েছে এবং অনুমোদন করেছে, তাকে সহা করি, 

তাহলে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হবে না। যদি উৎপাদনের মন্গষ্যাকৃতি যন্ত্রগুলির 

কর্ম-কুশলতা বৃদ্ধি করাই পরিবর্তনের সর্বাধিক পুরস্কার হয়, তাহলে আমাদের 
লাভ না হয়ে বরং লোকসানই ঘটবে | এই ভাবেই, আমরা যদি এই ধারণা 

নিয়ে সন্তষ্ই থাকি যে, ধারা প্রকৃতিকে প্রয়োগশীল করার কাজে প্রত্যক্ষভাবে 

নিযুক্ত, তাদের মধ্যে একটা বুদ্ধিহীন মুক্তিহীন অবস্থা বিরাজ করে, এবং যে 
বুদ্ধি তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তা শিল্প থেকে দূরে অবস্থিত বিজ্ঞানী ও শিল্পপতি- 

দের একচেটিয়া দখলেই থাকুক, তাহলে আমরা বুদ্ধিকে কর্মের মধ্যে দিয়ে 
প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের একটা যন্ত্র হিসাবে ধরে নিই, এবং তাতেও আমাদের 

লাভ না হয়ে বরং লোকসানই হয়। যে শিক্ষা্ঠটান অধিক লোককে কেবল 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রিয়া-কৌশল লাভের অহ্ধাবনে শিক্ষিত করে, এবং অল্প 
লোককে এমন জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষিত করে বা কেবল কোনে। অলঙ্কার বা 

কৃষ্টিমূলক সজ্জাভরণ হয়ে থাকবে, তা হলে তাকে চিরস্থায়ী রাখার দায়িত্ব 
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থেকে আমর! যে পরিমাণে মুক্ত থাকি কেবল সেই পরিমাণেই, বিভিন্ন কর্তব্য 
কর্মের মধ্যে জীবনের, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমাজের বিভাজন ব্যবস্থাকে 
সততার সহিত সমালোচনা করতে পারি। অল্প কথায়, শুধু মুক্ত, যুক্তিপুর্ণ 

ও সাধক-অর্থ-আশ্রিত প্রতীকগুলিকে এধার-ওধার করে গ্রীকদের জীবন ও 

শিক্ষার্শন ছাড়িয়ে ওপরে ওঠবার যোগ্যতা লাভ করা যায় না। শ্রমের মর্যাদা 

সম্বন্ধে এবং কোনে! নিঃসঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে সেবাব্রতী জীবনের 
উৎকর্ষ সম্বন্ধে ভাবরস পরিবর্তন করেও সে যোগ্যতা অর্জন কর অসম্ভব । 

যদিও এই সমস্ত তত্বীয় ও প্রক্ষোভগত পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ, এদের আসল গুরুত্ব 
রয়েছে একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে এগুলোকে 

কার্ধোপযোগী করার মধ্যে,_এমন কোনে। সমাজ গঠন করার মধ্যে যেখানে 

সকলেই প্রয়োগশীল কাজে অংশ নেবে, এবং সকলেই সার্থক বিশ্রাম উপভোগ 

করবে। কেবল কৃষ্টি বা উদারনীতিক মন, এবং সমাজ সেবার ধারণাকে 

পরিবর্তন করার জন্যই শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের দরকার নয়, পরন্ত সমাজ- 
জীবনের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তাকে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্যও 
শিক্ষা! ব্যবস্থার রূপান্তর সাধনের দরকার | “জনসাধারণের” বর্ধিত রাজ-নীতিক 

ও অর্থনীতিক স্বাধীনত। শিক্ষাব্যবস্থাতে প্রকাশ পেয়েছে । এর ফলে, শিক্ষ্যর 
সর্বজনীন স্থুল ব্যবস্থা বিকাশলাভ করেছে , এ ব্যবস্থা সরকারী ও অবৈতনিক । 

যে অল্পসংখ্যক লোক সমাজ শাসনের জন্ত প্রকৃতি দ্বারা পুর্বাদিষ্ট, বিদ্ভালাভে 

কেবল তাদেরই একচেটিয়া অধিকার আছে, সে ধারণাটি বিলুপ্ত হয়েছে! 

কিন্তু বিপ্লব এখনো অসম্পূর্ণ। এই ধারণাটি এখনো প্রচলিত ষে, কোনো 

যথার্থরূপে কষ্টিমূলক বা উদ্দারনীতিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে, অন্ততঃ সরাসরি- 
ভাবে, শ্রমশিল্পের বিষয়ীভূত কোনো জিনিস থাকবে না; এবং ষে শিল্প জন- 

সাধারণের উপযুক্ত, সেটিকে প্রয়োগমূলক ও ব্যবহারিক হতেই হবে; এবং 
তা এমন এক অর্থে, যা মূল্যবধারণ ও চিস্তন-বিমুক্তি লালনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় 
ও ব্যবহারিক স্বার্থের বিরোধিতা করে। 

এর পরিণামর্ূপে আমাদের আসল ব্যবস্থাটি হয়ে দাড়িয়েছে একটি 

অসঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণ । কোনো কোনো বিষয়-বন্ত ও পদ্ধতি এই মনে করে 
রেখে দেওয়। হয় যে, তার কোনো অসাধারণ উদ্বারনৈতিক অনুমোদন আছে, 

উদ্দার কথাটার প্রধান আধেয় হুল ব্যবহারিক উদ্দেস্তে তার অকার্যকারিত। 



স্টি 

৩৩৬ শিক্ষ। দর্শন 

যাকে উচ্চশিক্ষা বলা হয়, _যেষন কলেজ ও কলেজের জন্য প্রস্তুতির শিক্ষা,__ 

তার ক্ষেত্রেই এই ধারণাটি বেশী দেখা যায়। কিন্তু তা প্রাথমিক শ্শিক্ষার 
মধ্যেও চুয়ে এসেছে, এবং তা! এই শিক্ষার কর্মপ্রণালী এবং উদ্দেশ্যরও বেশীর 
ভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে । অপরপক্ষে, জনসাধারণের যে বৃহৎ অংশকে জীবিকা 
অর্জনের কাজে নিযুক্ত হতে হবে, এবং আধুনিক জীবনের অর্থনীতিক ক্রিয়া- 
কলাপে বর্ধিত ভূমিকা নিতে হবে, তাদিকেও কিছু কিছু সুযোগ-স্থবিধা 
দেওয়া হয়েছে । এই সব স্থযোগ-স্থবিধা দেখা যায় বিশেষ প্রকারের পেশা- 

দারী স্থল ও পাঠক্রমের মধ্যে, “যেমন, ইন্জিনিয়ারিং, হম্তশিল্প ও বাণিজ্য, 
এবং বৃত্তিধারী ও প্রাকৃ-বৃত্ধারাঁ পাঠক্রমের মধ্যে ; এবং যে মনোভাব নিয়ে 

কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় শেখটনো! হয়,_ঘেমন, লেখা-পড়া-আককযাঁ_ 

ইত্যাদির মধ্যে। এর ফলে, এমন একটি পাঠ্য ব্যবস্থা ঈ্লাড়িয়েছে যার মধ্য 

“কৃষ্টিমূলক” ও “উপযোগিতামূলক”, দুটো! দিকই কোনো অজৈব মিশ্রণরূপে 
বর্তমান থাকে । এই ব্যবস্থার প্রথমোক্ত বিষয়টির প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ 
সেবামূলক নয়, আর শেষোক্ত বিষমুটির প্রধান উদ্দেশ্য কল্পনাশক্তি ও 
চিন্তাশক্কির বিমুক্তিমূলক নয় । 

০ উত্তরাধিকার স্ত্রে পাওয়া এই পরিস্থিতিতে, এমন কি একটি পাঠ্যবিষয়ের 

মধ্যেই একদিকে কার্ধকারিতার স্থযোগ-স্থবিধা, অন্যদিকে এক কালে ঘে সব 

উপলক্ষণকে অনন্যরূপে বিশ্রামের প্রস্ততিমূলক বলে ধরা হতো, তার স্থযোগ- 

স্ববিধার এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ থাকে । “উপযোগিতার* উপাদানটি দেখা যায়, 
পাঠ্য-বিষয়ের প্রতি যে উদ্দেশ্ঠয অর্পণ কর! হয় তার মধ্যে, আর “উদার” উপা- 

দানটি দেখা যায় শেখানোর পদ্ধতির মধ্যে ৷ যদি দু'টি নীতির প্রতিটিকে তার 

বিশুদ্ধ অবস্থাতে রাখা হতো, তা হলে যে পরিণতি হতো, এই সংমিশ্রণের 

পরিণতি সম্ভবত: তার থেকে কম সন্তোষজনক । প্রথম চার-পাঁচ বছরের পাঠকে 

প্রায় পুরাপুরি, পড়তে পারা, বানান, হাতের লেখা! ও পা্টিগণিতে নিবদ্ধ 

রাখার জন্য যে জনপ্রিয় উদ্দেশ্ত দেখানো হয়, তা'এই যে, ন'2র পড়তে 

পারা, লিখতে পারা ও অস্ক করা, এগিয়ে যাবার জন্ত অপরিহার্য । এই সব 

থাঠযকে শিক্ষার্থীরা স্কুল ছাড়বে, কি স্কুলে থাকবে, সেই অন্ধ্যারী আয় করার 
কাজ বা'বিষ্ভালাতভে অগ্রসর হওয়ার হস্ত্রূপে গণ্য কর! হয়। স্বয়ংচল দক্ষত। 

লাভ করার জন্ত অনুশীলন ও অভ্যাসের উপর যে জোর দেওয়া হয়, তার 
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মধোই এই মনোভাব প্রতিফলিত রয়েছে। আমরা যদি গ্রীকদের স্কুল শিক্ষা 
ব্যবস্থা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই যে, প্রথম শৈশব থেকেই তারা 
সৌন্দ্যবোধীয় ও নৈতিক তাৎপর্যবিশিষ্ট সাহিত্যিক আধেয় আয়ত্ত করার 
কাছে দক্ষতা আয়ত্ত করাকে যতোদুর সম্ভব নিয়ত্তরে রাখতেন। জোর পড়ত 
বর্তমান বিষয়-বস্তর উপর, পরবর্তা ব্যবহারের জন্ত যন্ত্র পাবার উপরে নয়ঃ 
_কোনো সাধক আহরণের উপরে নয়। তা সত্বেও, ব্যবহারিক প্রয়োগ 

থেকে এই সব পাঠ্যের বিচ্ছিন্নতা, ও তাদের অবিশিশ্র সাঙ্কেতিক কৌশলে 
পরিণতি, উপযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনে ৯উদারনীতিক শিক্ষ! ধারণার 

উজ্জীবনেরই প্রতীক । উপযোগিতার ধারণা পুরামাত্রায় গ্রহণ করলে সেটি 
এমন শিক্ষাানে পরিচালিত হতো, যা পাঠ্য বিষয়কে সেই সব পরিস্থিতির 

সাথে বীধা রাখত, যেখানে পাঠ্য বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে দরকার হতো, এবং 

যেখানে তা৷ দূরবর্তী ব্যবধানের পরিবর্তে অব্যবহিতরূপে সহায়ক হতো । 
পাঠক্রমের মধ্যে এ রকমের কোনো বিষয় পাওয়৷ ছুক্ষর ধার মধ্যে এই পরস্পর- 

বিরোধী আপস মীমাংসার কুফল দেখা না! যামু। প্ররৃতি-বিজ্ঞান অনুমোদিত 

হয় তার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কারণে, কিন্তু শেখানো হয় প্রয়োগবজিত 
কোনো বিশিষ্ট পারগতার কারণে। পক্ষান্তরে, সঙ্গীত ও সাহিত্য 'সমর্ধিত: 
হয় তাদের কৃষ্টিমূলক মূল্যবোধের কারণে, কিন্তু শেখানো! হয় কৌশলী দক্ষ- 
তার ধরন গঠনের উপর মুখ্য জোর দিয়ে । 

আমাদের যদি নিষ্পত্তি ও তত্প্রন্থত বিভ্রাস্তি কম থাকত, আমরা বি 

কৃষ্টি ও উপযোগিতার ষথাক্রম অর্থ অধিকতর যত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করতাম, 

তাহলে হয়ত এমন কোনো পাঠক্রম গঠন কর! সহজ হতো যা একই সঙ্গে 

ব্যবহারিক ও উদারনীতিক হতো। কেবল কুসংস্কার থেকেই আমাদের 
এ বিশ্বাস এসেছে যে, এই ছুটে। দিক পরস্পর-বিরোধী,_একটি বিষয় অন্গদার 

কারণ তা৷ প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারযোগ্য, আর একটি বিষয় কৃষ্টিমূলক-কারণ 
তা অপ্রয়োজনীয় বা প্রয়োগহীন। সাধারগতঃ দেখা যাবে যে, যে শিক্ষা 
উপযোগিতামূলক ফল পাবার উদ্দেশ্ট্ে কল্পনা-শক্তির বিকাশ, রুচির পরিশোধন 
ও বুদ্ধিগত সুস্মৃষ্টির গভীরতাকে, অর্থাৎ, যে “সব গুণ নিশ্চিতরপেই কৃি- 
মূলক,_ তাদের বলি দেয়, সে শিক্ষা, যা-কিছু শিক্ষা কর! হয় তার প্রয়োগকেও 

সেই মাত্রাঙ্থ সীমিত করে। একে পুরাপুরি অপ্রাপা করে না, কিন্তু এর 
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প্রয়োগ-সম্ভাবনাকে অন্যান্যের অধীনে পরিচালিত রুটিনমাফিক কাজের 
মধ্যে সীমিত করে। দক্ষতার কোনো সন্কীর্ণ ধরনকে তার সীমার বাইরে 

খাটানে! যায় না। কিন্তু জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে এবং বিচার-বুদ্ধির 

পূর্ণতার সঙ্গে যে দক্ষতা আয়ত্তে আসে, তাকে সহজেই নতুন পরিস্থিতিতে 
প্রয়োগ কর! যায়, এবং তা ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে । শুধু সামাজিক 
ও বৈষদ্িক হিসাবে উপযোগী বলেই যে গ্রীকদের কাছে কোনো কোনো 

ক্রিয়া-কলাপ দাসস্থলভ বলে মনে হতো, ত। নয়; পরস্ত সেকালে যে সমস্ত 

ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষভাবে জ্কবিকা আহরণের সাথে যুক্ত ছিল, তার মধ্যে 
কোনো স্থশিক্ষিত বুদ্ধির প্রকাশ থাকতো! না, বা, সে সব কাজের তাৎপর্যের 
কোনো ব্যক্তিগত মৃল্যাবধারণের কারণেও ত| কর! হতো! না। যে মাত্রায় 
কৃষিকার্য ও নানাবিধ পেশা হাতুড়ে বৃত্তি ছিল, এবং যে মাত্রায় কৃষি-শ্রমিক 
ও কারিগরদের মনের বাইরে অবস্থিত ফলের জন্য এ সব কাজ করা হতো, 

সেই মাত্রাতেই ওসব কাজকে অনুদার প্রকৃতির বলা হতো)__কিন্তু কেবল 

সেই যাত্রাতেই। বৃদ্ধিগত ও সমাজগত প্রপঙ্গ এখন বদলে গেছে। শ্রম- 

[শিল্পের মধ্যে থে সমস্ত উপাদান কেবল রীতি ও কুটিনের বশবর্তী ছিল, 

অধিকাংশ অর্থকরী পেশার মধ্যেই এখন ত। বৈজ্ঞানিক জিজ্জাস! থেকে 

পাওয়া উপাদানের বশবর্তী হয়েছে । এখনকার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ 
ফলিত গণিত, পদার্থবিগ্ভা ও রসাপ়নকে উপস্থাপিত করে, এবং এদের উপরে, 

নির্ভর করে । মানব জগতের যে ক্ষেত্রটি অর্থকরী উৎপাদনে প্রভাবিত হয়, 
তা এত অপরিমেয়রূপে বিস্তৃত হয়েছে যে, এর মধ্যে অতি দুর পাল্লার 
ভৌগোলিক ও রাজনীতিক প্রশ্ন প্রবেশ করেছে। প্রেটোর পক্ষে ব্যবহারিক 

উদ্দেশ্তে, জ্যামিতি ও পাটিগণিত শিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানোই স্বাভাবিক 
ছিল। কারণ কার্যত, যে সমস্ত ব্যবহারিক প্রয়োগে ওগুলে! খাটানো 
হতো তার সংখ্যা খুব কমই ছিল্স, এবং তার প্রায় সবটাই ছিল ভাড়া 
খাটানোর মতো । কিন্তু যেহেতু এ সবের সামাজিক প্রয়োগ বেড়ে গেছে, 

এবং বিস্তার লাভ করেছে, নেই হেতু এগুলির উদারনীতিক বা “বুদ্ধিগমা” 
মূলা এবং বাবছারিক মূলা একই সীমার নিকটবর্তী হয়েছে । 

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে কারণটি এই একাত্ীকরণের পূর্ণ স্বীকৃতি 

ও গ্রয়োগকে ব্যাহত করে, তা হুল সেই ম্কল তবস্থা-ব্যবস্থা যার অধীনে 
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এত কাজ এখনও পরিচালিত হয়। কলের উদ্ভাবন বিশ্রামের মাত্রা 

বাড়িয়েছে; এখন কাজে নিযুক্ত থেকেও বিশ্রাম করা সম্ভব। এ তো একটি 
সাধারণ কথা যে, স্থপ্রতিষ্ঠিত অভ্যাসরূপে যে দক্ষতা দখলে আসে, ত1 মনকে 

উচ্চতর পর্যায়ের চিন্তার জন্ত মুক্ত করে। শ্রম-শিল্পে যন্ত্রচালিত স্বমংচল 

ক্রিয়া-প্রণালীর প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও এই ধরনের কথা খাটে । এ অবস্থা, 

অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করার জন্য মনকে মুক্ত রাখতে পারে। কিন্তু যারা 

হাতের কাজ করে, তাদের শিক্ষাকে আমরা যখন অল্প কয়েকটি বছরের স্ুল 

শিক্ষাতে সীমিত করে রাখি, এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস না শিখিয়ে 

এই সময়টার অধিকাংশই প্রতীক-চিহ্নাদি শেখাতে অতিবাহিত করি, তখন 

আমর! উক্ত বিশ্রামের স্থযোগটির স্থৃবিধ৷ নেওয়ার জন্য শ্রমিকদের মন প্রস্তত 

করতে পারি না। আরও একটি বেশী মৌলিক কথা এই যে, খুব বেশীর 
ভাগ শ্রমিকেরই তাদের অন্ধাবনগুলির সামাজিক উদ্দেশ্টের প্রতি কোনো হক্ব 

দৃষ্টি থাকে না, এবং তাতে তাদের কোনো সরাসরি ব্যক্তিগত আগ্রহও থাকে 
না। যে সব ফলাফল প্ররুতই সাধিত হয়, সেগুলি “তাদের” কাজের পরিণতি 

নয়, তা হল তাদের নিয়োগকারীদের কাজের পরিণতি । তীর। যে সব 

কাজ করে তা স্বচ্ছন্দভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে করে না,_-করে মজুরি পাবার জন্য 
এই সত্যটিই কাজকে অন্দার ভাবাপন্ন করে, এবং যে শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল 

এরূপ কাজেই ক্রিয়া-কৌশল আনবার জন্য পরিকল্পিত হয়, তা অন্ুদার ও 

দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়ে । এখানে ক্রিয়্াশীলত। স্বচ্ছন্দ নয়, কারণ তাতে 

স্বচ্ছন্দগতিতে অংশ নেওয়। হয় না। 

এ সব সত্বেও, এ রকম শিক্ষার স্থযোগ এখনই এসেছে, যেটি, কাজের 

রূপরেখাকে মনে রেখে, উদার লালনের সঙ্গে সামাজিক কার্যোপষোগিতাতে 

শিক্ষিত করবার,_উৎপাদনশীল নিয়োজনের মধ্যে সৃদক্ষ ও সানন্দ অংশ 

নিতে যোগ্যতা আনবার, সমন্বয় ঘটাবে । এবং এ রকমের কোনো শিক্ষা- 

ব্যবস্থা নিজ থেকেই উপস্থিত অর্থনীতিক পরিস্থিতির কুফলগুলি দূর করতে 
সহায়ক হবে। যে সব উদ্দেশ্য মানুষের কর্মতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত করে 

তার সাথে তাদের যে মাত্রায় সংশ্লিষ্টতা থাকে কর্মতৎপরতাও সেই মাত্রায় 

চন্দ ব| ইচ্ছামূলক 'হয়। এবং যদ্দিও আচরণের ভৌতিক ধরন একই 
থাকে, তথাপি সে কাজ বার থেকে চাপানো দানস্থলভত। থেকে মুক্তি পায়। 
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রাষ্্রীতিতে, গণতান্ত্রিক সামাজিক সংগঠন তার নিয়ন্ত্রণে এই সরাসরি অংশ 

নেওয়ার ব্যবস্থাই রাখে । অন্যদিকে, অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ থাকে বার থেকে, 

এবং তা একতন্ত্রী। এর ফলেই, ভিভরকার মানসিক ক্রিয়া এবং বাইরের 

দৈহিক কাজের মধো ভাঙন ধরে, এবং এরই প্রতিফলন ঘটে উদার ও 

উপযোগী বিষয়ের এঁতিহিক পার্থক্যের মধো। যে শিক্ষাব্যবস্থা সমীজ- 

সমষ্টির মানস-প্রবণভাকে এঁক্যবদ্ধ করতে পারে, সে ব্যবস্থা সমাজকেই 
এঁক্যবন্ধ করার সহায়ক হবে। 

সারাংশ 

পুর্ব অধ্যায়ে শিক্ষাসংক্রান্ত মূল্যবোধের নানাবিধ পৃথকীকরণের বিষয়ে 
যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে কৃষ্টি ও উপযোগিতার মধ্যে পৃথকীকরণই 
সর্বাধিক সারগভ ” বিষয়। যদিও একে সচরাচর একটা মৌলিক ও অপরি- 
বর্তনীয় পার্থক্য বলে মনে করা হয়, তথাপি আসলে এটা! একটা এঁতিহাসিক 
ও সামাজিক পার্থক্য । এটির সচেতন স্ত্রা়নের পত্তন হয়েছে গ্রীসে, 

গ্ুএবং তা এই সত্যের উপর স্থাপিত হয়েছিল যে, সে দেশে প্রকৃত মন্থত্যত্বপৃর্ণ 

জীবন-যাপন করতেন খুব কম সংখ্যক লোক, এবং তারা অন্ত সকলের 

পরিশ্রমের ফলের উপর বেঁচে থাকতেন। এই পরিস্থিতি, বুদ্ধি ও বাসনার, এবং 
তত্ব ও বৃত্বির সম্পর্ক সম্বলিত মনন্তাত্বিক মতবাদকে প্রভাবিত করেছিল। 

এই মতবাদকে মানবজাতির চিরস্থায়ী বিভেদ-সম্বলিত এক রাষ্ট্রতত্বের ষধ্যে 
মূর্ত করা হয়েছিল। কতক লোক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবন যাপনে সমর্থ, 
কাজেই তাদের উদ্দেশ্ট থাকবে তাদের নিজেদের মধ্যে ; আর বাকী লোকেরা 
কেবল বাসনার ও শ্রমেরই উপযুক্ত,__তাদের উদ্দেশ্য যোগাবে অন্তান্ত 

লোকেরা । এই ছুটি পার্থক্য,_একটি মনস্তাত্বিক, অন্থটি রাজনীতিক,-- 

শিক্ষাক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে উদ্বারনীতিক শিক্ষা ও প্রয়োগমূলক ব্যবহারিক 
শিক্ষার মধ্যে বিচ্ছেদ স্ষ্টি করেছিল। উদারনীতিক শিক্ষা সংগ্সিষ্ট থাকবে 

ফোনে! স্বয়ংসম্পূর্ণ অবকাশ-সমন্বিত জীবনের সঙে। তার অধিকারীয়া 
কেবল জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞানাহরণে ব্রতী থাকবেন । ব্যবহারিক শিক্ষা 
থাকষে কারিগরি পেশার জন্ত। এর মধ্যে বুদ্ধিগত বা সোশর্ববোবী 
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আধেয় থাকবে না। যদিও বর্তমান পরিস্থিতি, নীতিতত্বের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন, এবং কার্ধত:ও অনেকাংশে পরিবতিত হয়েছে, তবুও প্রাচীন 

এঁতিহাসিক পরিস্থিতির উপকরণ এখনও এত পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান রয়েছে 
যে, তাতে শিক্ষাসংক্রাস্ত গ্রভেদটি বজায় রয়েছে । এবং তার সঙ্গে রয়েছে 
সেই সমস্ত আপস-নিষ্পত্তি, য! লচরাচর শিক্ষাব্যবস্থার কার্ধকারিতাকে হাস 

করে। গণতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষা! সমস্যা হল এই দ্বৈতবাদের বিলোপ সাধন 
করা, এবং এমন কোনে! পাঠক্রম গঠন করা, যাতে চিন্তন সকল মানুষের 

ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ বৃত্তির পথ-প্রদর্শক হয়ে উঠবে, এবং যাতে বিশ্রাম, সেবার 

দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি না নিয়ে, বরং সেবার দৃিত্বের পুরস্কারেই পরিণত 
হতে চাইবে । 



বিংশ অধ্যায় 
বুদ্ধিগম্য ও ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয় 

১। অভিজ্ঞতা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিরোধ 

জীবিকা ও বিশ্রাম যেরূপ বিরোধী, তত্ব ও বৃত্তি, মেধ! ও কৃতি, জ্ঞান ও 

কর্মতৎপরতা! সে রকমই বিরৌধী। শেষোক্ত বিরোধগুলি যে সমাজ ব্যবস্থা 

থেকে উদ্ভূত, প্রথমোক্ত বিরোধগুলির স্ষ্টিও সেখান থেকে | কিন্ত এদের 

সঙ্গে জড়িত কয়েকটি শিক্ষা-সমস্যা, জানা ও করার মধ্যের সম্পর্ক ও আরোপিত 

বিচ্ছেদের বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আনে । 
জ্ঞান যে ব্যবহারিক কর্মতৎ্পরত| থেকে কোনো উরধ্বতর উৎস থেকে 

উদ্ভুত এবং তার ষে কোনো একটা উর্ধ্বতর ও অধিকতর আধ্যাত্মিক মূল্য 

থাকে, এই ধারণার এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্লেটো ও এারিস্টোটেল, 

€অভিজ্ঞতা ও যুক্তির ধারণার যে সুত্রায়ন করেছিলেন তার সংজ্ঞাত উক্তির 
ইতিহাস আমাদের দৃষ্টিকে সেদিকে নিয়ে যায়। যদিও এই সন্ধানীরা 
বহুবিষয়ে ভিন্নমত পৌষণ করতেন, তবুও তারা অভিজ্ঞতাকে বিশুদ্ধ ব্যবহারিক 

বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন। তার ফলে, অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্টকে 
একাত্ম করেছিলেন বৈষয়িক স্বার্থের সঙ্গে, এবং অভিজ্ঞতার যন্ত্রকে একাত্ম 

করেছিলেন দেহের সঙ্গে। পক্ষান্তরে, জ্ঞান তার নিজ কারণ বশত:ই 

ব্যবহারিক সম্পর্ক থেকে বিমুক্ত থেকে যায়; এবং তার উৎস ও যন্ত্র দেখতে 

পায় কোনে! বিশ্তুদ্ধ অভৌতিক মনের মধ্যে) জ্ঞানের কারবার চলে 

আধ্যাত্িক ও আদর্শ স্বার্থের সঙ্গে। আবার, অভিজ্ঞতার মধ্যে সর্বদাই 
অভাব, প্রয়োজন ও বাসন! থাকে,_তা কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকে ন|। 

অপর পক্ষে, যুক্তিপর্ণ অবগতি নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ ও ব্যাপ্ত থাকে। 

কাজেই ব্যবহারিক জীবন প্রতি নিয়তই পরিবর্তমান, পরস্ধ বুদ্ধিগম্য জ্ঞান 

সংগ্লিষ্ট থাকে শাশ্বত সত্যের সঙ্গে 
এই তীস্ক বিরোধটি এথেন্সের দর্শনের সঙ্গে জড়িত। এথেন্সের দর্শন 
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আরম্ভ হয়েছিল, জ্ঞান ও আচরণের মানদগুরূপে রীতিনীতি ও সংক্কারের 
সমালোচনা নিয়ে। এই রীতিনীতি ও সংস্কারকে অন্য কিছু দিয়ে প্রতি- 
স্থাপিত করার অনুসন্ধান-স্থত্রে তার! যুক্তিকেই, বিশ্বাস ও কর্মত্পরতার 
একমাত্র পর্যাপ্ত পথপ্রদর্শক বলে গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু রীতি ও 

সংস্কারকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছিল, সেইহেতু অবিলম্বে এই 
সিদ্ধান্তও এসেছিল যে, যুক্তি অভিজ্ঞতা থেকে শ্রেয়। অধিকন্তু, অভিজ্ঞতা 
তার প্রাপ্য অধম স্থান নিয়ে তুষ্ট না থাকার দরুণ, সে যুক্তির কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি 
দেবার পরম শক্র। যেহেতু রীতি ও সংস্কারের বিশ্বাসগুলি মানুষকে দাসত্ব 

শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ রাখে, সেই হেতু কেবল অভিজ্ঞতার যৌলিক ক্ষণ-ভঙ্গুর ও 
অপ্রতুল স্বরূপ প্রমাণ করেই যুক্তি তার হ্ৈধ প্রাধান্যের সংগ্রামে বিজয়ী 
হতে পারে। 

দার্শনিকদেরই রাজ! হওয়া উচিত, প্লেটোর এই উক্তিটি এই অর্থেই 

সবচেয়ে বেশী বোধগম্য হয় যে, অভ্যাস, ক্ষুধা, প্রবণতা ও প্রক্ষোভ ইত্যাদির 

বদলে যুক্তিসঙ্গত বোধশক্তিরই মানবীয় বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। 

যুক্তিসঙ্গত বোধশক্তি একত্ব, শৃঙ্খলা ও নীতির বিধান আনে; প্রথমোক্ত 

প্রবণতাগুলি বহুত্ব ও অনৈক্যকে চিহিত করে, নির্দেশ দেয় এক অবস্থা 

থেকে আর এক অবস্থাতে যুক্তিহীন উত্থান-পতনের । 
বিষয়াদির অসন্ভোষজনক অবস্থার সঙ্গে, যে সব ব্যবস্থা কেবল রীতির 

নিয়মে উপস্থাপিত হয় তার সঙ্গে, অভিজ্ঞতার একাত্মীকরণের কারণ বের 

করা কঠিন নয়। পরিবর্ধিত বাণিজ্য, পর্যটন, উপনিবেশ স্থাপন, প্রবাস ও 
যুদ্ধবিগ্রহ, মানুষের বুদ্ধিগত দিগন্তকে প্রসারিত করেছিল। দেখা গিয়েছিল 

যে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস তীব্রভাবে পারম্পরিকতা- 
বিচ্ছিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত। এথেন্সে নাগরিক বিক্ষোভ 

একটা রীতি হয়ে দীড়িয়েছিল; নগরের স্খবিভব যেন দলগত শত্রুতার 

হাতে সমর্পণ কর! হয়েছিল। অধিকতর অবকাশের সঙ্গে দিগন্তের বিস্তার 
একত্র হয়ে, বিশ্ব-প্রকৃতির বহু নতুন ঘটনা গোচরে এসেছিল, এবং সেটা 

কৌতুহল ও জল্সনাকে উদ্দীপিত করেছিল। এই পরিস্থিতি, বিশ্বপ্রকৃতি 
ও সমাজ রাজ্যে কোনো কিছু স্থিতিশীল ও সর্বধর্মী আছে কি না, সে সম্বন্ধে 
প্রশ্ন তোলার একটা ঝৌক জাগিয়েছিল। যুক্তিই হল সেই ধী-শক্তি বা 
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দিয়ে এই সর্ধধর্মী মূল নিয়ম ও নিষর্য উপলব্ধ হয়। ইন্জরিয়াদি পরিবর্তনকে 
প্রত্যক্ষ করার অঙ্গ,_বা চিরস্থায়ী ও একরূপ, ভার পরিবর্তে, যা ক্ষণস্থাক্নী 
ও ভিন্নরূপ তাকে প্রত্যক্ষ করার অঙ্গ। ইন্ড্রিম়ের কাজের ফল স্মৃতিপটে 
ও কল্পনাতে রক্ষিত হন্নে, অভ্যাস দ্বারা ক্রিয়াকৌশলে নিয়োজিত হয়ে, 
অভিজ্ঞতাকে গঠিত করে । 

কাজেই, অভিজ্ঞতা তার সর্বোত্তম রূপে, নানাবিধ হাতের কাজে__ 
ঢ যুদ্ধবিগ্রহ ও শাস্তির সময়ের শিল্পকলায়, উপস্থাপিত হয় ৷ চর্মকার, সানাই- 

দার, সিপাহী, তাদের দক্ষতা অর্জনের গন্য অভিজ্ঞতার শৃঙ্খলার মধো দিয়ে 
গিয়েছে। এর অর্থ এই ষে, দৈহিক মন্ত্রাদি, বিশেষত: ইন্দরিয়াদি, পুন: 
পুন: বস্তর সংযোগে এসেছে, এবং ষে পর্ধন্ত দূরদর্শীত1 ও পেশার যোগ্যতা 
আয়ত্ত না করেছে, সে পর্যন্ত এ সকল সংষোগের ফলাফল রক্ষিত ও একীভূত 

করেছে। এই হল “অভিজ্ঞতা লব্ষ” শব্দটির সার অর্থ। শব্টি সেই 
রকমের কোনো জ্ঞান ও যোগ্যতার আভাস দেয়, ষেটি, মূল নিয়মের স্ুক্- 
দৃষ্টির উপর স্থাপিত নয়, পরন্ত সেটি বহুসংখ্যক পৃথক পৃথক চেষ্টার ফলকেই 
প্রকাশ করে। বর্তমান সময়ে “চেষ্টা ও ক্রটি” পদ্ধতি কথাটি পুনঃ পুন: 

চেষ্টার আকম্মিকতার উপর জোর দিয়ে ষে ধারণাটি দেয়, অভিজ্ঞতালন্ধ কথাটি 

সেই প্রকাশ করে। নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থা করার যোগ্যতা হিসাবে এ পদ্ধতি 
হাতুড়ে বা ছকে-বীধা কার্যক্রমের সমান । যদি নতুন অবস্থা অতীত অবস্থার 
মতো! হয়, তা হলে এ নিয়ম যথেষ্ট কার্ধোপযোগী হতে পারে; অবস্থার 

যে মাত্রায় নড়ন-চড়ন ঘটে, সেই মাজ্াতেই তার ব্যর্থতা আস! সম্ভব। 

বর্তমানেও কোনো চিকিৎসককে যখন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলা হয়, তখন এই 

ইঙ্গিতই থাকে যে, তার বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব, এবং কেবল অতীত 

পেশাদারী কাজের আকন্মিক বিশৃঙ্খলা থেকে তার যা-কিছু আয়তে এসেছে 
তিনি শুধু তার ভিত্তিতেই চলছেন। “অভিজ্ঞতার” মধ্যে বিজ্ঞান বা! যুদ্ধির 

অভাব হেতু একে তার স্বাভাবিক নিয়মানের উচ্চতম সুরে রাখা দুফর। 

অিস৬-1র ব্যক্তি সহজেই হাতুড়ে ব্যক্তিতে অধ:পতিত হন। তিনি 
জানেন ন| যে, তার জানের আরম বাঁ শেষ কোথায়। কাজেই তিনি যখন 

রুটন যাফিক কাজের বাইরে যান, তখন তিনি ভান করতে আরঘ্ভ করেন,__ 
এষন সব দাবী করেন যার কোনো সমর্থন নেই, এবং দৈবের উপরে বা 
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অন্যের উপরে চেপে বসবার যোগ্যতার ওপরে__এক কথায় “ধাপ্লার” ওপরে-_ 

নির্ভর করেন। অধিকন্ত, তিনি মনে করেন যে, যেহেতু তিনি একটা 
বিষয় শিখেছেন, তাই তিনি আর সব বিষয়ও জানেন; এখেন্সের ইতিহাস 
যেমন দেখিয়ে দেয় যে, সাধারণ শিল্পকারের! মনে করতেন যে, তারা গৃহস্থালী, 

শিক্ষা, রাজনীতি_সব কিছুই চালাতে পারেন, কারণ তারা তাদের পেশার 
সুনির্দি্ই জিনিসগ্তলো শিখেছেন। অতএব অভিজ্ঞতা সব সময়েই ভান, 
নকল, চাতুরি ও লোক দেখানো! ভাবের কিনারায় কিনারায় ঘোরে ফেরে। 

অন্তদিকে যুক্তি বাস্তবতার ওপর দখল দেয়, এবং সেটি অভিজ্ঞতা থেকে 
বিভিন্ন। 

এই অবস্থা থেকে দার্শনিকেরা অনতিবিরঁথ্থে কোনো কোনো সাধারণ 
স্ত্রে উপনীত হলেন। ইন্দ্রিয় নানাবিধ ক্ষুধা, অভাব ও বাসনার সঙ্গে যুক্ত। 
তার! জীবনের বাস্তবতার উপর দখল আনে না, দখল আনে জিনিসের 

সঙ্গে আমাদের স্থখ-ছুঃখের সম্পর্কের উপরে, অভাব পুরণের ও দৈহিক 
কল্যাণের ওপরে । তার! কেবল দৈহিক জীবনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্ত 
দৈহিক জীবন কোনো উর্ধ্বতন জীবনের দৃঢ় নিয়স্তর মাত্র । কাজেই 
অভিজ্ঞতার একট! স্থনিশ্চিত বৈষয়িক চরিত্র আছে। সেটি শরীরের 

সম্পর্কে ভৌতবস্তর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বিপরীত পক্ষে, যুক্তি বা বিজ্ঞান, যি 
অভৌতিক, া আদর্শ, যা আধ্যাত্মিক--তার উপরেই দখল আনে। অভি- 

জ্ঞতার সঙ্গে এমন কিছু থাকে যা নৈতিকরূপে বিপজ্জনক ৷ ইন্দিয়পরবশ, 
ভোগবিলাসী, বৈষয়িক, সাংসারিক ও স্বার্থ শব্দগুলি এই বিপদেরই আভাস 

দেয়। পক্ষান্তরে, বিশুদ্ধ যুক্তি এবং আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকরূপে প্রশংসা- 

যোগ্য কোনো কিছুর ইঙ্গিত করে। অধিকন্তু, যা-কিছুই পরিবর্তনশীল 
সত্তার সঙ্গে অনপনীয়রূপে যুক্ত, যা-কিছু অবোধ্যরূপে বিক্ষেপকারী এবং 
য! কিছুই বহুবিধ ও ভিন্নরূপ, তাই অভিজ্ঞতাকে জড়িয়ে থাকে । অভিজ্ঞতার 
বিষয্-বস্ত স্বভাবত:ই অস্থির ও অবিশ্বাসযোগ্য । তা নৈরাজ্যিক, কারণ 
তা অস্থায়ী। যেব্যক্তি অভিজ্ঞতায় আস্থা রাখেন, তিনি জানেন না যে 
তিনি কিসের উপর ভরসা করছেন । কারণ অভিজ্ঞত! ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, 

দিলের পর দিন, বদলাতে থাকে । আর দেশে দেশে যে সেটা বদলায় 
তা না বললেও চলে। নানাবিধ খুঁটিনাটি সহ “বছর” সঙ্গে এর যোগ- 
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সত্রেরও একই ফল দাড়ায় এবং তার সঙ্গেও বিবাদ থাকে । 

যা এক, যা একরূপ কেবল তা-ই সংহতি ও সমন্ব়কে নিশ্চিত করে। 

অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তির অন্তরে এবং ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে সংগ্রাম, এবং মত 

ও কর্মের ছন্দ উপস্থিত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বাসের কোনো মানদও 

আসতে পারে না, কারণ অভিজ্ঞতার রীতিই হল সব রকমের বিপরীত বিশ্বাসে 

মান্যকে প্ররোচিত করা। স্থানীয় রীতিনীতির ভিন্নরূপত তা-ই প্রমাণ 

করে। এর যুক্তিপুর্ণ পরিণতি এই দীড়ায় যে, নির্দিষ্ট স্থান ও কাল অন্ুসারে 

কারও অভিজ্ঞতা তাকে যা কিছুই সত্য ও উত্তম বলেবিশ্বাস করতে পরি- 
চালিত করে, তাই তার কাছে সত্য ও উত্তম বলে ধার্য হয়। 

শেষ কথা এই যে, বৃত্তি অবশ্যন্াবীরূপেই অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে। 

প্রয়োজন থেকে কাজ করা আসে, এবং তার লক্ষ্য থাকে পরিবর্তন করা। 

সষ্টি বা তৈরী করা হল কোনে কিছুকে পরিবতিত করা। ভোগ করাও 
তাই। এই ভাবে, কাজ করার সাথে পরিবর্তন ও বিচিত্রতার একটা বিরক্তি- 

কর চরিত্র জড়িত থাকে | কিন্তু জান তার নিজের বিষয়-বস্তর মতোই চির- 
স্থারী। জানা, অর্থাৎ কোনে! জিনিপকে বুদ্ধিগম্য রূপে বা তত্বীয় রূপে দখল 
কর! মানে উত্থান পতন, দৈব ও বিচিত্রতার রাজ্য থেকে নিষ্কৃতি পাওয়। । 

গত্যের কোনে। অভাব থাকে না। ইন্দ্রিয় জগতের বিভ্রান্তি তাকে স্পর্শ 

করে না। যা শ্রাশ্বত, য! সর্গগত, সত্য তাই নিয়ে কাজ করে। এবং কেবল 

সত্যের যুক্তি-বিধানের বশবর্তী হয়েই অভিজ্ঞতার জগৎকে নিযন্ত্রাধীনে আন! 
যায় এবং তাকে অটল ও সুশৃঙ্খল করা যায়। 

এ কথ অবশ্তু বল! সাজে ন যে, এর সবগুলো পার্থকাই- পুরোপুরি তাদের 

খুটিনাটি নিয়ে নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্ত এর সবগুলোই, মানুষের 

পরবর্তী চিন্তাধারা ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের ধারণাবলীকে গভীরভাবে প্রভাবিত 

করেছিল। গণিত ও যুক্কিবিজ্ঞানের তুলনায় ভৌত বিজ্ঞানের প্রতি, এবং 
ইন্ছ্রি্ ও ইন্জিয় পর্যবেক্ষণের প্রতি অবজ্ঞা; যে মাত্রায় জান মূর্ত বিষয়ের 

পরিবর্তে আদর্শ প্রতীক চিহ্নাদি নিয়ে কাজ করে, সেই মাত্রাতেই তা! উচ্চ- 

তর ও মাহাত্মাপূর্ণ,_এই ধারণা; যে সমস্ত খুঁটিনাটি অবরোহী প্রথা দ্বারা 

কোনো সাধিক তত্বের অধীনে আনা যায়, তা ছাড়া আর সব খু'ঁটিনাটির প্রতি 

অবহেলা; শরীরের প্রতি অশ্রন্ধা; বুদ্ধিগত সাধকত্বরূপে শির ও কারিগরি 
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বিজ্ঞানের অবমূল্যায়ন প্রতৃতি সব কিছুই, অভিজ্ঞতা ও যুক্তি, অর্থাৎ ব্যবহারিক 
ও বৌদ্ধিক বিষয়ের ষথাক্রম মূল্য সম্বন্ধে এই প্রকার অনুমানের আশ্রয় চাইল 
এবং অঙন্থমোদনও পেল। মধ্যযুগীয় দর্শন এই এঁতিহাকে চালু রেখেছে এবং 
একে শক্তিশালী করেছে। বান্তবতাকে জানা অর্থ পরম বাস্তবতার*_ 

পরমেশ্বরের, সম্পর্কে থাকা, এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে শাশ্বত, পরম আনন্দকে 

উপভোগ করা। পরমাধ্িকের ধ্যান করাই মান্থষের চরম উদ্দেশ্য,_কর্ম এই 

উদ্দেশ্টের নিম্পদভূক্ত । অভিজ্ঞতাকে, পাথিব, অপবিব্র এবং ধর্মীতীত বিষয়ও 

নিয়ে সংঙ্লি্ট থাকতে হয়। তা ব্যবহারিকরূপে অবশ্ঠই অপরিহার্য । কিন্ 

তা অতিপ্রাক্কতিক বিষয়ের জ্ঞানের তুলনায় অর্থহীন । আমরা যখন এইরূপ 
মনোভাবের সহিত রোমক শিক্ষার সাহিত্যিক চরিত্র এবং গ্রীকদের এতিহ্িক 
শক্তিকে যুক্ত করি, এবং তার সাথে আবার, যে সব পাঠ্যবিষয় স্পষ্টভাবে 
নিষ্শ্রেণীদের থেকে অভিজাত শ্রেণীর সীম! চিহ্নিত করত, তার প্রতি পক্ষ- 

পাতিত্বের কথা হিসাব করি, তখন আমরা শুধু শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, 
উচ্চতর বিদ্যায়তনগুলির ক্ষেত্রেও “ব্যবহারিক” বিষয়ের বিপক্ষে বৌদ্ধিক 

বিষয়ের অব্যাহত অগ্রাধিকারে যে প্রচণ্ড ক্ষমতার ব্যবহার কর] হয়েছে, 

তার কথা সহজেই বুঝতে পারি । 

২। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আধুনিক তত্ব 

আমরা পরে দেখব যে, জ্ঞানের পদ্ধতিরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিকাশ উক্ত 

মতবাদের আমূল রূপাস্তরকে সম্ভব এবং অবশ্থস্তাবী করে। কিন্তু তার আগে 

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের যে তত বিকাশ লাভ করেছিল, 

তা দেখতে হবে । সাধারণ ভাবে, অভিজ্ঞতা ও যুক্তির সম্পর্ক সম্থলিত প্রাচীন 

মতবাদকে এই তত্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিপরীতভাবে উপস্থাপিত করেছিন। 

প্লেটোর মতে অভিজ্ঞতার অর্থ ছিল অভ্যস্ত হওয়া, বা, বহু পরিমাণ অতীত 

আকন্মিক চেষ্টার মোট ফলাফলকে সংরক্ষিত করা । যুক্তির অর্থ ছিল সংস্কৃতি। 

অগ্রগতি ও অধিকতর নিয়ন্ত্রণের মূল নিয়ম । যুক্তির স্বার্থে ব্রতী হওয়ার 

অর্থ ছিল রীতির সীমা লঙ্ঘন করা, এবং জিনিস প্রকৃতপক্ষে যা, তারঃসন্ধান 

পাওয়া। আধুনিক সংস্কারকদের কাছে পরিস্থিতি থাকে উলটে! দিকে 
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যুক্তি, সাধিক মূল নিয়ম, নির্বিচার ধারণা, ইত্যাদির অর্থ দীড়ায়, হয়, কতক- 
গুলো সাদ! ছক্, যার সার্কত! ও বৈধতা প্রমাণ করার জন্য তাদিকে অডি- 
জতা ও ইন্জরিয়গ্রাহ পর্যবেক্ষণ দ্বারা পূরণ করতে হবে, নয় তো, ওগুলো 
কেবল জমাট বাধ! কুসংস্কার, কর্তৃত্ভরে চাপানো মতবাদ। এটা একটা 
মাহাত্মাস্থচক নামের মুখোশ পরে চলে, এবং তা দিয়েই রক্ষিত হয়। যা 
অতীব প্রয়োজন, তা হল, সেই সব ধারণার কারাগার ভেঙে বেড়িয়ে পড়া । 

”বেকনের কথায় এটি হল বিশ্বপ্রক্তির পূর্বাহ্মান, এবং মাত্র তারই উপরে 

ষাহ্ষের মতামত চাপিয়ে দেওয়া ৷ প্রকৃতির স্বরূপ কি, তা বের করার জন্ত 

অভিজ্ঞতার আশ্রম্ন নিতে হবে। অভিজ্ঞতার প্রতি আবেদনই কর্তৃত্বের সঙ্গে 
বিরোধের কৃচনা করল। এর অর্থ দাড়াল, নতুন ধারণাদির প্রতি মন খোলা 
রাখ! প্রাপ্ত ধারণাদিকে ছক কেটে স্থুসম্বদ্ধ করার কাজে, এবং সেগুলি যে 

সব পারম্পরিক সম্বন্ধ দিয়ে নিজেদের বাচিয়ে রাখে, তা দিয়ে তাদের প্রমাণ 

করার পরিবর্তে, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের প্রতি আগ্রহশীল হওয়া। পুর্ব- 
কল্পিত ধারণাবলী পদার্থের উপর যে আবরণ দিয়ে রেখেছে, তার থেকে 

তাকে মুক্ত করে পদার্থ যথার্থরূপে যা, মনের মধ্যে ভাই ঢোকান। 
এইভাবে দ্বিবিধ পরিবর্তন এল । প্রেটোর কাল থেকে অভিজ্ঞতা শব্দটি 

যে ণর্থ বহন করে আসছিল, তা লোপ পেল। অভিজ্ঞতা অর্থে আর ব্যবহার 

কর! ব| ব্যবহৃত হওয়ার উপায় বোঝাতো৷ না, তা৷ হয়ে দাড়াল বুদ্ধি ও জ্ঞান- 
ধর্মী কোনো কিছুর নাম। এর অর্থ দাড়াল বিষয়-বস্তর অবধারণ। এতে 
যুক্তির অনুশীলন অটল ও সংবত থাকবে । আধুনিক দর্শনধর্মী অভিজ্ঞতাবাদী 
এবং তার বিরুদ্ধপক্ষ, উভয়েই অভিজ্ঞতাকে কেবল জঞানলাভের একটি উপায় 

হিসাবে দেখে আসছেন । একমাত্র প্রশ্ন ছিল, এই উপায়টা কতোদূর সার্থক । 
এর ফলে প্রাচীন দর্শন থেকেও একটি বড়ো “বুদ্ধিবাদ” গড়ে উঠল, __বদিও 
এই শব্ষটি সম্পর্ক-বিচ্যুত জ্ঞানের প্রতি জোরালো এবং একাগ্র আগ্রহ 

জ্ঞাপন করে। বৃত্তিকে জানের ততে! বশবর্তা না করে বরং জ্ঞানের এক 
ধরনের লেজুড় বা রেশ বলে গণ্য করা হতো।। শিক্ষাক্ষেত্রে এর ফল দাড়াল 

স্থল থেকে ক্রিয়াশীল অনুধাবনকে বাদ দেওয়ার সমর্থন করা । কেবল বিশুদ্ধ 

প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্টে,__-অর্থাৎ কোনো কোনে! অভ্যাসের পুনঃ: পুনঃ অঙ্থ- 

শীলন দ্বার তাকে আমত করার উদ্দেস্তেই, সেটা রাখ! যায়। দ্বিতীয়তঃ, 
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বস্তর উপরে সত্যের ভিত্তি স্থাপনার উপায়রূপে অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহ, 

মনকে শুধুই গ্রহীতা বলে মনে করাতে লাগল। মন যতো! বেশী নিক্রিয় 
থাকবে, বিভিন্ন বন্ত ততো ঠিক ঠিক করে তার উপরে তাদের ছাপ রাখবে। 

কারণ মন যদি এর মধ্যে মাথা খেলায়, তা হলে জানবার ক্রিয়াগ্রণালীর' 
মধ্যেই তা বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দূষিত করবে_তার নিজের উদ্দেশ্তকেই সে 
নিজে ব্যাহত করবে । 

যেহেতু বিভিন্ন বস্তু মনের উপরে যে ছাপ রাখে তাকে সাধারণতঃ 

সংবেদন বলে, সেইহেতু অভিজ্ঞতাবাদ কোনো এক সংবেদনবাদ. অস্ত্রে 
পরিণত হুল, অর্থাৎ এমন কোনে। অস্ত্রে পরিণত হল যা! জ্ঞানকে সংবেদজ 

ছাপগুলির গ্রহণ ও মিলনের সঙ্গে একাত্ম করে তুলল। অভিজ্ঞাবাদীদের 
মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী ছিলেন জন্ লক্। অথ-ভেদ বা পার্ক্য-বোধ, 

তুলনা, বিমুতন, সামান্ঠীকরণ প্রভৃতি যে সকল মানসিক শক্তি ইন্জিয়গ্রাহথ 
[বধয়বস্তকে নিদিষ্ই ও স্থগঠিত রূপ দেয়, এবং যারা নিজ নিজ গুণেই, এমন 

কি নতুন ধারণাবলীর, যেমন, নীতি ও গণিত স্লিত নতুন ধারণাবলীরও 
উদ্ভব করে, তিনি সেই সব মানসিক শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়ে এই সংবেদন- 

বাদকে সংযত রেখেছিলেন (পুরে দেখুন, পৃঃ ৭৯)। কিন্ত তুর 

কয়েকজন উত্তরাধিকারী, বিশেষ করে ফরাসী দেশে, অষ্টাদশ শতকের 

শেয়াংশে তার তন্ত্রকে শেষ সামাম্ম নিয়ে গিয়েছিলেন; তার অর্থ-ভেদ 

ও বিচারশরক্তিকেও একটা অসাধারণ সংবেদন বলে মনে করতেন, এবং মনে 

করতেন যে আমাদের মধ্যে এই ধরনের সংবেদন ঘটে অন্ান্ত সংবেদনের 

সমবেত উপস্থিতি দ্বারা। লকের মতে, মন একখণ্ড সাদা কাগজ বা 

মোমের ফলক, যার উপরে ধারণার আধেয়রূপে জন্মনকালে কোনে। আচড়ই 
থাকে না। কিন্তু তিনি তাকে গৃহীত বিষমুবস্তর উপরে ক্রিয়-কলাপ 

চালানোর ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ফরাসী উত্তরাধিকারীরা এই 

ক্ষমতাকেও বিলোপ করে দিলেন, এবং তাকেও গৃহীত ছাপ থেকে উদ্ভৃত 
করে নিলেন। 

আমরা পূর্বে যেমন বলেছি, সমাজ সংস্কারের পদ্ধতিরপে শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রতি নতুন আগ্রহই এই ধারণাটিকে লালন করেছিল (পূর্বে দেখুন, ১২০ পৃঃ) 

শুরুতে মন্ যতো বেশী শূন্য থাকে, তার উপরে ষথার্থ প্রভাব খাটিয়ে, তাকে 
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ততোই আমাদের ইচ্ছান্থুধায়ী ঘা কিছু করতে পারি। যেষন, হেলভিটিয়াস্, 
_ধিনি সম্ভবতঃ সর্বাধিক চরমপন্থী ও সামগ্রস্যপূর্ণ সংবেদনবাদী ছিলেন,_- 

ঘোষণা করলেন যে, শিক্ষা সব কিছুই করতে পারে, শিক্ষা সর্বশক্তিমান । 

স্থল শিক্ষার এলাকাতে, অভিজ্ঞতাবাদ তার প্রত্যক্ষ গৌরব পেল শুধু 
পুথিগত বিদ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে। যদি প্রাকৃতিক বস্ত্র 

দেওয়া ছাপ থেকেই জ্ঞান আসে, তা হ'লে যেবস্ত মনের ওপরে ছাপ দেয় 

তার ব্যবহার ছাড়া জ্ঞান আহরণ করা অসম্ভব। যে সব বস্তর সঙ্গে শব্দ 

বা অন্ত ভাষাগত প্রতীক সংযুক্ত হয়েছে তার অভাবে, শব্দ ও প্রতীক 
নিজেদের আরুতি ও রং-এর 'ংবেদন ছাড়া আর কিছু জ্ঞাপন করে না 

এবং তা নিশ্চয়ই জ্ঞানের খুব একটা শিক্ষামূলক ধরন নয়। এঁতিহা ও 
কর্তৃত্বের উপরে পুণণরূপে নির্ভরশীল নানা তন্ত্র ও মতের বিরুদ্ধে লড়াই 

করার পক্ষে সংবেদনবাদ একটি পরম স্থবিধার অস্ত্র হয়ে ফ্াড়িয়েছিল। 

সকল মতামতের ক্ষেত্রেই সংবেদনবাদ মাত্র একটি মানদণ্ড খাড়া করল। 

যে লকল বাস্তব পদার্থ থেকে এই সব ধারণ! ও বিশ্বাস এসেছে তারা কোথায়? 

যদি এ সকল পদার্থ উপস্থিত করানো৷ না যেত, তা হলে এ সব ধারণাকে 

মিধ্যা অনুসঙ্গ ও মিশ্রণের ফলরূপে ব্যাখ্যা করা হতো । অভিজ্ঞতাবাদ 

একটি প্রত্যক্ষ উপাদানের জন্যও দাবি করল। ছাপ দিতে হবে “আমার” 

মনের উপরে । এই প্রত্যক্ষ সরাসরি জ্ঞানের উৎস থেকে আমরা যতো 

সরে বাই, ভুলের উৎস ততোই বেশী হয়, এবং তত্প্রশ্থুত ধারণাও ততোই 

অম্প হম। 

যেমন আশা করা যায়, সদর্থক দিক থেকে বিচার করলে এ দর্শন ছুর্বল। 

প্রাকৃতিক বস্ত ও প্রত্যক্ষ পরিচিতির মূল্য অবশ্য এই তত্বের সত্যতার উপর 

নির্র করে না। স্কুলের বিষয়ভূক্ত করলে তারা তার্দের কাজ করবে; 

যে পথে তারা ত| করবে, সে সম্বন্ধে সংবেদনবাদী তত্বটি আগাগোড়া ভুল 
হলেও তারা তা করবে । এ পর্যস্ত অভিযোগ করার কিছুই নেই। কিন্ত 
ংবেদনবাদের উপরে এই জোর, যে “পন্থায়” প্রাকৃতিক বস্তকে কাজে 

লাগানো হতো তাকেও প্রভাবিত করতে লাগল এবং তা থেকে পুরো 

সুফল পাওয়ার পথও রোধ করল। “বস্তপাঠ”, শুধু ইন্জিয়-ক্রিয়াকে আলাদা 
করে রাখতে চায়, এবং এই ক্রিয়াকেই এর উদ্দেশ্ট করে নেয়। বস্ত যতো 
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বেশী অসংশ্লিষ্ট হয়, তার সংজ্ঞবহ গুণ ততো বেশী অসংশ্লিষ্ট থাকে, এবং 

জ্ঞানের একক হিসাবে তার ইন্দ্রিয়বেদন ততো বেশী স্পষ্ট হয়। তত্বটি 
কেবল এই যান্ত্রিক পৃথককরণের দিকে কাজ করে শিক্ষাদানকে ইন্দ্রিয়াদির 

এক ধরনের ভৌত ব্যায়ামেই পরিণত করতে চেষ্টা করে নি, (যে ব্যায়াম 

শরীরের যে কোনে অঙ্গের পক্ষেই ভালো, কিন্তু তার বেশী ভালো! নয় ), 
প্রস্ধ সেটি চিস্তাশক্তিকে উপেক্ষা করার পক্ষেও কাজ করেছে। এই 

তত্ব অনুযায়ী ইন্্রিয়-পর্ধবেক্ষাণের সম্পর্কে চিন্তনের কোনে। দরকার হয় না। 

প্রকৃতপক্ষে তত্বটির যথাযথ অর্থে, শেষ ভাগে ছাড়া, চিন্তন অসম্ভবই হবে | 

কারণ বিচার-বুদ্ধির অংশগ্রহ্ণকে বাদ দিয়ে ষ সমস্ত ইন্জ্রিিলন্ধ একক গ্রহণ 
কর! হয়েছে, তাদের একত্র ও পৃথক কর! নিয়েই চিন্তন গঠিত। 

এই জন্য কার্যত: অবিমিশ্র ইন্দরিয়ধর্মী ভিত্তিতে প্রায় কোনো শিক্ষা 

প্রকল্পকেই কোনে দিন সুসংবদ্ধভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখ। হয় নি, 

অন্ততঃ প্রথম শৈশবের ক' বছর পরে তো বটেই। এর স্থম্পষ্ট ক্রুটি-বিচ্যুতি 

একে শুধু "যুক্তিসিদ্ধ” জ্ঞানকে ( অর্থাৎ প্রতীক-চিহাদির মাধ্যমে সংজ্ঞা্থ, 
নিয়ম, শ্রেণীবদ্ধত! ও প্রয়োগের ধরণ হত্যার্দির জ্ঞানকে ) পুরণ করার জন্য, 

এবং অন্কর্বর প্রতীক চিহ্নাদির প্রতি অধিকতর “উৎসাহ” দানের উপ্টান়- 

স্বরূপে কাজে লাগানে। হয়েছে। জ্ঞানের শিক্ষাসংক্রান্ত দর্শনর্ূপে, সংবেদন- 

বাঁদী অভিজ্ঞতাবাদের অন্ততঃ তিনটি গুরুতর ত্রুটি রয়েছে । (ক) তত্বটির 

এতিহাসিক মূল্য ছিল সমালোচনামূলক। এটি সংসার ও রাস্ীয় প্রতিষ্ঠান 
গুলি সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার দ্রাবক ছিল। এটি বীধা-ধর! মতবাদ- 
গুলোর ধ্বংসাত্মক সমালোচনার একটি মন্ত্র ছিল। কিন্তু শিক্ষার কাজ হল 

গঠনমূলক, সমালোচনামূলক নয়। শিক্ষা ধরে নেয় না যে, প্রাচীন বিশ্বাস- 
গুলি দূর ও পুনরীক্ষা করতে হবে, পরন্ত তা প্রথম থেকেই, যতোদুর 
সভব নিরভুলভাবে বুদ্ধিগম্য অত্যন্তিগুলির মধ্যে নতুন অভিজ্ঞতা গঠনের 
প্রয়োজনীয়তাকে ধরে নেয়। এই গঠনমূলক কর্তব্যের জন্য সংবেদনবাদ 
অতিশয় অঙ্ুপযুক্ত। মন ও বোধশক্তি বিভিন্ন অথের প্রতি প্রতিবেদনশীলতা 

নির্দেশ করে (পূর্বে দেখুন পৃঃ ৩৮), প্রত্যক্ষ দৈহিক উদ্দীপকের প্রতি সাড়া 

নির্দেশে করে না এবং অর্থোপলব্ধি হয় কেবল প্রসঙ্গক্রমে ৷ যে প্রকল্প জ্ঞানকে 

ইন্জি়বেদনগুলির যোগফলের সঙ্গে একাত্ম করে, তার থেকে প্রসঙ্গ বাদ 
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পড়ে। শিক্ষাগত প্রয়োগ হিসাবে এই তত্বটি হয় দৈহিক উত্তেজনাগুলিকে 
বিবর্ধিত করতে, নয়তো কতকগুলি অসংলগ্ন পদার্থ ও গুণকে স্তুপীকৃত 
করতে পরিচালিত করেছিল। 

(খ) সরাসরি সংবেদনের যেমন প্রত্যক্ষ হওয়ার সুবিধা থাকে, তেমন তার 
পাল্পা সীমিত থাকার অস্থবিধাও থাকে । ইক্জিয়ের নাগালের বহির্ভত জগতের 

, কোনো কোনো অংশের ধারণাকে বাস্তবতা! দেওয়ার জন্য এবং বৃদ্ধিগত কৌতু- 
_ হুল জাগানোর উপায়রূপে, গৃহ পরিবেশের স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
পরিচয় লাভ এক কথা। "কিন্তু ভৌগোলিক জ্ঞানের সব কিছু এবং সর্বময় 
উদ্দেশ্য হিসাবে সে পরিচিতি: মারাত্মকরূপে সীমাবদ্ধ। ঠিক এই ভাবেই 
শিম, জুতোর কাটা ও গণনার জিনিস, সংখ্যাগত সম্পর্কাদির বোধগম্া হওয়ার 
সহায়ক অবলম্বন হতে পারে। কিন্তু চিন্তার অবলম্বনরূপে, তাত্পর্যের অব- 
ধারণরূপে, ব্যবহৃত না হলে, ওগুলো পাটিগণিতের বোধশক্তি বাড়ানোর প্রতি- 
বন্ধক হয়ে ওঠে । ওগুলো কোনো একটা নিয়স্তরেই উন্নতিকে রোধ করে 

দেয়-; সে স্তরটি হল ভৌত প্রতীকের স্তর। সংখ্যার প্রতীকরূপে আঙ্গুলের 
সদ্বাবহার পথের মধ্যে এসে পড়েছিল বলেই, জাতি যে ভাবে হিসাব ও 
গ/ঃণিতিক যুক্তির সাধকরূপে বিশৈষ প্রতীক-চিহ্থাদির বিকাশ করেছিল, সেই 
ভাবেই ব্যক্তিকে মূর্ত থেকে বিমূর্ত প্রতীক চিহগুলির দিকে, অর্থাৎ যে প্রতীক 
চিহগুলির অর্থ কেবল ধারণামূলক চিন্তনের মাধ্যমেই উপলব্ধ হয় তার দিকে, 
_-অগ্রসর হতে হবে। এবং শুরুতেই ইন্দরিয়গ্রাহ ভৌত পদার্থের মধো 

এই অসঙ্গত নিষজ্জন সে ক্রমোন্নতিকে ব্যাহত করে। 

(গ) সংবেদনবার্দী অভিজ্ঞতাবাদের গোড়ায়, মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে 
একটি পুরোপুরি মিথ্যা মনম্তত্ব বিদ্যমান ছিল। প্ররুতপক্ষে, অভিজ্ঞতা 
হল বিভিন্ন ক্কিনিসের সঙ্গে পারম্পরিক ক্রিছ্ার ক্ষেত্রে, সহঞ্জ-প্রবৃত্ি ও আবেগ- 
মূলক “ক্রিয্না-কলাপের” বিষয়। এমন কি, একটি ষুত্র শিশুও যে “অভিজ্ঞতা 
লাভ করে,” তা কোনো বস্ত্র দিয়ে ছাপ দেওয়া নিক্ছিয় ভাবে গ্রাপ্ত গুণ নয়, 

পরন্ত সেটা হল, হাতড়ানো, ছু'ড়ে-মারা, ভাঙাচোরা ও ছেড়া-ফাড়ার কাজ বন্তর 
উপরে যে ফল ঘটায়, এবং তার পরিণামে কাজের ধারার উপরে বন্ত যে 
ফল ঘটায় তাই। (পুর্বে দেখুন পৃঃ ১৮৩ )।1 সংবেদনের মাধাযে জানা_ 
এই যে ধারণা, তার চেয়ে বাবহারিক বিষয়ের মাধ্যমে অভিজত| লাভের 
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যে প্রাচীন ধারণা, সেটিই মূলতঃ প্রকৃত অবস্থার অধিকতর নিকটবর্তী । 
অভিজ্ঞতার গভীরে অবস্থিত সক্রিয় ও গতিদায়ক উপকরণগুলোকে উপেক্ষা 

করা, এঁতিহিক অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনের একটা মারাত্মক দোষ। যে বস্তপাঠ 

প্রকল্প, বস্ত দিয়ে কোনো কিছু করতে চেষ্টা করার ভিতর দিয়ে এবং তার 

ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখে, তার গুণাবলী শিক্ষা করার স্বাভাবিক ঝৌককে 

উপেক্ষা করে, এবং যতোদূর পারে বাদ দেয়, তা থেকে নীরস ও যাস্ত্রিক 
পদ্ধতি আর কিছুই হতে পারে না। 

কাজেই, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদ অভিজ্ঞতার 
যে দর্শনটি উপস্থাপিত করে, তা যদি এখনঞ্যতোটা পেয়েছে, তার থেকে 

বেশী সর্ববাদী তাত্বিক সমর্থনও পেত, তা হলেও তা শিক্ষালাভ করার ক্রিয়া- 

প্রণালী সম্বন্ধে কোনো সন্তোষজনক দর্শন আমাদের দিতে পারত না। 

এর শিক্ষাসংক্রান্ত প্রভাব পুরানো! পাঠক্রমের মধ্যে একটা নতুন উপকরণের 
অনুপ্রবেশ ঘটানোর এবং সেই পাঠ্য ও পদ্ধতির মধ্যে :তার আন্গুষঙ্গিক 

পরিবর্তন আনার মধোই সীমিত। এই দর্শন প্রত্যক্ষভাবে বা চিত্র ও 
রেখা-চিত্রিত বিবৃতির মাধ্যমে বিষয় পর্যবেক্ষণ করার প্রতি বেশী গুরুত্ব 

দিয়েছে এবং বাচনিক প্রতীকের গুরুত্বকে খাটো করেছে । কিন্তু এর নিজের, 

দৌড় এতো! সীমাবদ্ধ ছিল যে, সাক্ষাৎ ইন্জরিয়বেদনের বহির্ভত বিষয়ের সংবাদ 
দ্বারা, এবং যে সমস্ত বিষয় বেশী সরাসরিভাবে চিন্তাকে নাড়া দেয় তা দিয়ে 

তাকে অন্ুপুরণ করার দরকার হতো। ফলে, সংবাদ-জ্ঞাপন সম্বলিত 

ও বিমূর্ত, বাঁ, “যুক্তিবাদী” পাঠই অক্ষুণ্ন রইল। 

৩। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভিজ্ঞত। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সংবেদনধর্মী অভিজ্ঞতাবাদ, আধুনিক মনো- 
বিজ্ঞান সমধিত অভিজ্ঞতার ধারণাকেও উপস্থাপিত করে না, বা আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক কার্ধক্রম-অন্মিত জ্ঞানের ধারণাকেও উপস্থাপিত করে না । মনৌ- 
বিজ্ঞানের সম্পর্কে, যে সক্রিম্ন সাড়া জিনিস-পত্রকে বাবহারে লাগায়, এবং 

এই প্রয়োগের ফলে যে পরিণাম ঘটে তার আবিষ্কৃতির মাধ্যমে জিনিস-পত্র 
বন্ধে যে শিক্ষা অঞ্জিত হয়, এই দর্শন সেই সাড়ার সক্রিয় মুখ্য ভূমিকাটিকে বাদ 



৩৫৪ শিক্ষা! দর্শন 

দেয়। মনে হয় যেন, একটি ক্ষুত্র শিশু ঘে পন্থায় জ্ঞানলাভ করে, নিরপেক্ষ- 

ভাবে তা পাচ মিনিট দেখলেও এই ধারণাকে নিমূ্ল করার পক্ষে যথেষ্ট 
হবে যে, শিশুটি শব্দ, বর্ণ, কাঠিন্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পুর্বপ্রস্তত গুণের ছাপ 

গ্রহণে নিষ্রিয়ভাবে নিযুক্ত রয়েছে । কারণ তখন দেখা যাবে যে, হাভড়ানো, 
নাগালে পাওয়ার চেষ্টা ইত্যাদি ক্রিয়া-কলাপে শিশুটি উদ্দীপকের প্রতি প্রতি- 

ক্রিয়া করে দেখতে চায় যে, সংজ্ঞাবহ বেদনের প্রতি ক্রিয়াবাহী প্রতিবেদনের কি 

ফল দাড়ায়। দেখা যাবে যে, সে যা শেখে তা পৃথক পৃথক গুণ নয়, পরন্থ 

তা হল জিনিসের কাছ থেকে যে আচরণ আশা করা যায় তাই; এবং 

কোনে! ক্রিয়া জিনিস ও মান্গুষের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে--তাই। 

অন্ত কথায় সে যা শেখে তাহ'ল নানা প্রকারের যোগহ্ত্র। এমন কি 

লাল রং, তারস্বরের শব্ধ প্রভৃতি গুণকেও এগুলি যে সব ক্রিয়াকলাপ জাগায় 
এবং এই ক্রিয়াকলাপের ফলে যে পরিণাম ঘটে তার ভিত্বিতে প্রভেদ ও 

সনাক্ত করতে হয়। কোন্ কোন্ জিনিস যথাক্রমে কি কি করবে আর তাদের 

দিয়ে আমরা কি কি করতে পারি বান! পারি সক্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘ্বারা 
তা দেখে নিয়েই আমরা তাদের কোন্টা শক্ত আর কোন্টা নরম তা 
শিখে থাকি। এই ভাবেই কোন্ কোন্ লোক কি কি ধরনের প্রতিবেদনশীল 

ক্রিয়া-কলাপ আদায় করে এবং শিশুদের ক্রিয়া-কলাপের উত্তরে তারা কি কি 

করেন তাই বের করে নিয়েই শিশুরা লোকজন সম্বন্ধে শেখে। এবং আমাদের 

কাজকর্মের রূপান্তর করতে, কতক কাজকে এগিয়ে দিতে আর কতক 

কাজকে বাধ! দিতে বা রোধ করতে জিশিস-পত্র আমাদের প্রতি যা! “করে” 

(নিক্কিয় মনের উপর গুণের ছাপ মেরে নয়) এবং নতুন পরিবর্তন আনার 
জন্য আমরা “জিনিস-পত্রের” প্রতি যা করতে পারি, এই দু”য়ের ফোগেই 

অভিজ্ঞতা গঠিত হয়। 

সপ্তদশ শতক থেকে আরম করে, বিজ্ঞানের যে সব পদ্ধতি পৃথিবী সন্ধে 

আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্রব এনেছে, তাও এই শিক্ষাই দেয়। কারণ 

এই সব পদ্ধতি স্থৃবিবেচিত নিয়ন্ত্রণের শর্তাধীনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো 

বৈ আরকিছু নয়। গ্রীকদের কাছে এটা একেবারেই নিরর্থক কথা মনে 
হুতে। যে, এক ধরনের কর্মতৎপরতা, যেমন চর্মকারের পক্ষে চামড়ার মধ্যে 

চিত্র করা, বা মোম, ছুঁচি ও হুতো ব্যবহার করা, পৃথিবী সন্বন্ধ পর্যাপ্ত জান 
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দিতে পারে। এ কথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলেই মনে হতো যে, প্ররুত জ্ঞানের 
জন্য আমাদিকে অবশ্যই অভিজ্ঞতার উর্ধে অবস্থিত কোনো যুক্তি-সিদ্ধ 

ধারণাবলীর আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রবর্তন 
যথাষথরূপে সূচিত করেছিল যে, এঁ ধরনের ক্রিয়া যখন নিয়ন্ত্রণের শর্তাধীনে 
রেখে সম্পাদন করা হয়, তখন তাই ঠিক সেই পঞ্থা হয়ে ঈলীড়ায় যা দিয়ে 
বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ফলপ্রস্থ ধারণা পাওয়া যায়, এবং তা৷ পরীক্ষিত হয়। অন্য 
কথায়, কেবল এটাই প্রয়োজন যে, ধাতুর উপরে এসিড, ঢেলে দেখবার মতো 
একট! ক্রিয়া, কোনো পেশার খাতিরে পরিচালিত না হয়ে পরিচালিত হবে 

জ্ঞান লাভ করার স্বার্থে। এখন থেকে এর উপরেই প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান 

নির্ভর করবে এবং সেটাকে আয়ত্ব করাই হবে কাঁজের মতো! কাজ। ইন্দ্রিয় 

লব্ধ উপলব্ধি অবশ্যই অপরিহার্য । কিন্তু এই উপলব্ধির স্বাভাবিক ও রীতিগত 
ধরনের উপর পূর্বতন বিজ্ঞান যতোট। নির্ভরশীল ছিল, আধুনিক বিজ্ঞান তার 

থেকে কম নির্ভরশীল। বিভিন্ন ইন্দ্রিযলন্ধ উপলব্ধি যে নিজেদের মধ্যেই 
ইন্ড্িয়ের মুখোশ পরা কোনো সাবিক “আকৃতি” বা জাতিরূপ লুকিয়ে রাখে, 
এবং যুক্তিমূলক চিন্তা দিয়ে যে তার মুখোশ খুলে ফেলতে হবে, সে ধারণা 

আর রইল না। বিপরীত পক্ষে, প্রথম কাজ হ*ল ইন্্রিয়-লব্ধ উপলব্ধির তথ্যা-৪ 

দিকে পরিবতিত ও পরিবর্ধিত কর! : দূরবীন ও অস্থ্বীক্ষণ যন্ত্রের কাচের সাহায্যে, 

এবং নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কৌশল এ'টে, ইন্দ্রিয়বেদন সাপেক্ষ 
“হাতের” জিনিসগুলোর উপরে খাটানো। তা এমনভাবে সম্পাদন কর! 

যাতে প্রয়োজনীয় নতুন ধারণা, অস্থমান বা তত্ব গড়ে উঠতে পারে। এমন 

কি প্রাচীন বিজ্ঞানের দখলে যা ছিল তার থেকেও বেশী সর্বময় ধারণ! 

(গাণিতিক ধারণার্দির মতো ) গড়ে উঠতে পারে। কিন্ত এখন আর এটা 

ধরে নেওয়া হয় নাযে এই সাধিক ধারণাবলী নিজ থেকেই জ্ঞান দেবে। 
এর! হুল সাধক বিশেষ-_পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নানা রকমের জিজ্ঞাসা উপস্থিত 
করা, পরিচালনা করা, ব্যাখ্যা করা এবং এ সব কাজের ফলাফলকে স্বত্রবন্ধ 

করার সাধক । 

এর যৌক্তিক পরিণতি ছাড়ায় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের কোনো নতুন দর্শন 
সে দর্শন অভিজ্ঞতাকে যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান ও তার ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাড় করায় 
না। অতীতে কম বেশী দৈবক্রমে যে সব কাজ করা হয়েছে অভিজ্ঞতা 
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আর কেবল তার সারসংক্ষেপ নয়। অভিজ্ঞত। হয়ে ধ্ীড়িয়েছে একটা 

স্থবিবেচিত নিয়ন্ত্রণ : আমাদের উপরে যা কিছু ঘটে এবং আমরা জিনিসের 
উপরে যা কিছু ঘটাই তার সম্পর্কে অভিভাবনের ক্ষেত্রকে (অভিভাবিত 

অর্থাবলীকে ) যতোদুর সম্ভব উর্বর করার ভন্য এবং এই সব অভিভাবনের 
বৈধতা পরীক্ষা! করে দেখার জন্য যা কিছু করা হয়, অভিজ্ঞতা! তারই সথবিবেচিত 
নিয়ন্ত্রণ । যখন এই চেষ্টা বাঁ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবেগ বা রীতি দিয়ে মোহ- 
গ্রস্ত না হয়, যখন তা কোনে। লক্ষ্য দ্বারা নির্দেশিত এবং পরিমাপন ও 

পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখনই তা হয় সুসঙ্গত- হুক্তিপুর্ণ। যখন বিষয় 
থেকে আমাদের যে ভোগ আসে, তার হাতে আমাদের যা কিছু ঘটে, ত| 

আর দৈব পরিস্থিতি থাকে না, যখন তা আমাদের পুর্বতন উদ্দেশ্তমূলক 

প্রচেষ্টার পরিণামে রূপান্তরিত হয়, তখনই তা যুক্তিসঙ্গতরূপে তাৎপর্যপূর্ণ হয় 
_ হয় মোহমুক্তকারী ও শিক্ষাপ্রদ। এককালে যে মানবিক পরিস্থিতি অভি- 
জ্ঞতাবাদ ও যুক্তিবাদের মধ্যে বিরোধাভাসকে অর্থ ও আপেক্ষিক ন্যায্যতা 

দান করেছিল সে বিরোধাভাস তার সমর্থন হারিয়ে বসে। 

বিশুদ্ধ ব্যবহারিক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্য পাঠ্যের বিরোধিতার উপর এই 

িরিবর্তনের ফল স্বতঃপ্রমাণিত। এই পার্থক্য মৌলিক নয়, পরন্থ তা শর্তাধীন 

এবং এমন শর্তাধীন যাকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। ব্যবহারিক কাজকর্ম 

ুদ্ধিগম্যরূপে সঙ্থীর্ণ ও নগণ্য “হতে পারে”; যতোদূর পর্যন্ত এগুলো! রুটিন 
মাফিক ও কতৃত্বের হুকুমে পরিচালিত হয়, এবং মাত্র কোনো বাহক 

ফলই এদের লক্ষ্য থাকে, ততোদূর পর্যন্ত এরা সঙ্কীর্ণ “হবে”। কিন্তু শৈশব 
ও যৌবন, স্কুল শিক্ষার কালটা, হল ঠিক সেই সময়, যখন কোনো ভিন্ন 
রকমের মনোভাব নিয়ে এ সব কাজ করা সম্ভব হয়। চিন্তন সম্বন্ধে, এবং 

শিশুদের কাজ ও খেলাধূলা সম্বলিত শিক্ষামূলক বিষয়বস্্ থেকে যুক্তিসঙ্গত 

ও স্ুসম্বদ্ধ বিষয়বস্ত গড়ে ওঠা সম্বন্ধে পূর্বের অধ্যায়গুলোতে যে সব আলোচনা 
কর! হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি করা অস্বিধাজনক | এই অধ্যায়ের এবং 

এর আগের অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় এ সব আলোচনার ফলাফলকে 
আরও কিছু অর্থ দিতে পারে । 

(১) একজন মানুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিঝেষ্টনীর সঙ্গে তার 

(যে সব "সক্রিয়" সম্বন্ধ থাকে, অভিজ্ঞতা মৃখ্যতঃ তা! নিয়েই গঠিত । কোনো 
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কোনো ক্ষেত্রে কর্যোছ্যোগ থাকে পরিবেশের পক্ষে । কোনো একজন 
মাহষের প্রচেষ্টা কিছু পরিমাণ বাধ! বা বিক্ষেপ, ভোগ বা দুর্ভোগ আনে। 
অন্যান্য ক্ষেত্রে পারিপাশ্থিক জিনিস-পত্র এবং মানুষের আচরণ, ব্যক্তির 
সক্রিয় প্রবণতাকে সফলতা দান করে। এতে ব্যক্তি শেষ পক্ষে সেই সব 
পরিণামই ভোগ করে, যা ঘটাতে সে নিজেই চেষ্টা করছিল । যে পরিমাণে 
একজনের য! ঘটে, এবং সে ফিরে যা ঘটায়; এবং সে পরিবেশের উপরে 

যা করে, এবং পরিবেশ ফিরে তার উপরে যা করে, সেই পরিমাণেই তার 

কাজ এবং তার পরিবেশের জিনিস অর্থলাভ করে। সে নিজেকে এবং 

মান্ধ-জিনিস সম্বলিত জগত্টাকে বুঝতে শেঞ্জে। উদ্দেশ্টমূলক শিক্ষা বা 

বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার এমন একটি পরিবেশ উপস্থাপিত করা উচিত 

যাতে এই সব ক্রিঘ্না-প্রতিক্রিয়া সেই সব অতি গুরুত্বপুর্ণ তাৎপর্যকে আয়ত্ত 

করাবে, যা আবার তার দিক দিয়ে আরও জ্ঞানার্জনের যন্ত্রে পরিণত হবে 
(পুর্বে দেখুন, ১১শ অধ্যায় )। বার বার যেমন দেখানো হয়েছে, স্কুলের 

বাইরের কর্মতৎপরতা এমন সব শর্তাধীনে চলতে থাকে, যা বোধশক্তির 

কত্য-কর্তব্য লালন করার, এবং কার্ধকরী বুদ্ধিগম্য ধাত গঠন করার জন্য 

ক্থবিবেচিতরূপে উপযোগী করে নেওয়া হয় নি। স্কুলের বাইরের ক্রিয়া-কর্ম 
থেকে যে ফলাফল আসে, তার দৌড়ের পালায় সেটা প্রাণবস্ত ও খাঁটি" 
কিন্তু তা নানা প্রকারের অবস্থাধীনে সীমিত থাকে । কতক কতক ক্ষমতা 

একেবারেই অবিকশিত ও অনির্দেশিত অবস্থায় থাকে; আর কতকগুলো 
কেবল সাময়িক ও খামখেয়ালী উদ্দীপনা পায়। আর কতকগুলো, লক্ষ্য 

এবং সঙ্গতিপূর্ণ উদ্যোগ ও উদ্ভাবন শক্তির খরচে কুটিন মাফিক ক্কিয়্া- 

কৌশলের অভ্যাসে পরিণত হয়। তরুণদের কোনো কর্মব্যস্ত পরিবেশের 

মধ্যে থেকে অন্য লোকদের বিদ্যার নথি-পত্রের শ্বাসরোধকারী অধ্যয়নে 

চালান দেওয়া স্কুল শিক্ষার কর্মভার নয়। স্থুল শিক্ষার কর্মভার হল তাদিকে 
অপেক্ষাকৃত দৈব ক্রিয়াকলাপের (সুক্ষৃষ্টি ও চিন্তনের সম্পর্কে যা আকম্মিক ) 

পরিবেশ থেকে, শিক্ষালাভ-নির্দেশক, নির্বাচিত ক্রিয়াকলাপের পরিবেশে নিয়ে 
আসা। যে সব উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি এর মধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে ফলপ্রস্থ বলে 

আত্মপ্রকাশ করেছে, তা সাধারণভাবে পরিদর্শন করলেও দেখা যাবে যে, 

তারা কম বেশী জ্ঞাতসারেই একথা মেনে নিয়েছে যে, দবুদ্ধিগম্য" পাঠ্যবিষয় 
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কর্মতৎপর অন্ধাবনগুলির বিরোধী হওয়ার পরিবর্তে ব্যবহারিক অন্থধাবন- 
গুলিকে বুদ্ধিধর্মী করার প্রতীক হয়ে ওঠে। এই মূল নিয়মটিকে আরও 

ঘুঢ়তার সঙ্গে হৃদয়গম করতে হবে। 

(২) সমাজ জীবনের আধেয়র মধ্যে যে সব চক চলেছে, তা যে 

ধরনের ক্রিয়া-কলাপ স্কুলের খেলাধূলা ও কাজকর্মকে বুদ্ধিধর্মা করে, তার 
নির্বাচনকে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছে । যখন কেউ গ্রীকদের ও মধ্যযুগের 
লোকদের সেই সামাজিক পরিবেশের কথ! মনে করে যে, সেখানে যে সমন্ত 

ব্যবহারিক ক্রিয়া.কলাপ কৃতকার্ধতার সঙ্গে করা হতো, তার অধিকাংশই 

রুটিন মাফিক, বাহিক, এমন, কি দাসন্ুলভ ছিল, তখন সে এটা দেখে মোটেই 

বিস্মিত হয় না যে, শিক্ষাবিদেরা এ সব কাজকে বোধশক্কি কর্ষণের পক্ষে 

অনুপযোগী বলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু একালে যখন, এমন কি 

ঘরকক্া, কৃষি, পণ্যোৎ্পাদন, এবং পরিবহন ও বার্তাবহনকারী পেশাও প্রযুক্তি 

বিজ্ঞান দ্বারা অহ্রপ্রাণিত হয়েছে, তখন অবস্থা অন্ত রকম দীড়িয়েছে। এ 

কথা সত্য যে, ধারা এ সব কাজে নিযুক্ত তাদের অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত 

কাজটা যে বুদ্ধিগত আধেয়ুটির উপরে নির্ভর করছে সেটি সম্বন্ধে অবহিত 

নন। কিন্তু এই অবস্থা, স্কুলে কেন যে এই সব অন্ুধাবনের সদ্বাবহার করা 

বে তার আরও একটি কারণ দেখিয়ে দেয়। সেটি এই যে, স্কুলে তা করা 

হলে এখন ঘে সব বোধবুদ্ধির খুবই অভাব রয়েছে, আগামী কালের বংশ- 

ধরের। সেটা আয়ত্ত করতে সমর্থ হবে, এবং লোকে অন্ধভাবে না করে, 

বুদ্ধিমত্তার সহিত তাদের নিযুক্তির কাজ চালিয়ে যেতে পারবে । 

(৩) জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে গতাহ্ছগতিক পার্থকা এবং বিশুদ্ধ “বুদ্ধি- 

গম্য” পাঠ্যের তথাকথিত মর্ধাদার উপরে সর্বাধিক সরাসরি আঘাত পড়েছে 

পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে। যদি এই অগ্রগতি স্পষ্ট 

করে কিছু প্রদর্শন করে থাকে, তাহলে সেটি এই যে, “করার” ক্রিয়াফলরূপে 

ছাড়! খাটি জান এবং ফলপ্রন্থ বোধগম্যতা বলে কিছু নেই । জানের ক্রমোন্নতি, 

ব্যাখ্যা! করার ক্ষমতা, আর সঠিক শ্রেণীবন্ধতার জন্য তথ্যাদির যেরূপ বিশ্লেষণ ও 

পুনধিগ্লাস অপরিহার্য, বিশুস্ক মানসিক হৃত্রে_ঠিক মগজের মধ্যে”_তার 

সন্ধান ঘেলে না। যাস্্য যখন কিছু 'বের করতে ইচ্ছা করে তখন তাকে 

জিনিসের উপরে কোনো কিছু করতেই হবে,করতে হবে শর্তাবলীর 
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পরিবর্তন । এটাই হল শ্রমশালার পদ্ধতির শিক্ষা, এবং সব শিক্ষাকেই 
এ পাঠ শিখতে .হবে। শ্রমশাল৷ হল সেই সমস্ত শর্তাদির আবিষ্কার যার 

অধীনে “শ্রম” শুধু বাহিকরূপে উৎপাদনশীল না৷ থেকে বুদ্ধিগম্যরূপে ফলপ্রস্থ 
হয়ে উঠতে পারে। যদি বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমশালা আরও বেশী 

রকমের কারিগরি দক্ষত! লাভ করার স্থান হয়ে থাকে, তার কারণ এই যে, 

এখনো তা৷ খুব বেশীর ভাগেই কেবল কোনে! বিচ্ছিন্ন সঙ্গতি হয়ে রয়েছে, 

এবং অপেক্ষাক্কত বেশী বয়স হয়ে যাওয়ার জন্, শিক্ষার্থীরা তার পুরোপুরি 
স্বযোগ নিতে অসমর্থ হচ্ছে; এবং এমন কি, সে অবস্থাতেও তারা এমন 

সব অন্যান্ত পাঠ দিয়ে ঘেরাও রয়েছে যেখানে «তথাকথিত এতিহিক পদ্ধতি- 

গুলে বুদ্ধিকে কর্মতৎপরতা৷ থেকে আলাদ! করে রাখে । 

সারাংশ 

তথাকথিত এতিহিক রীতিনীতি ও বিশ্বাস দ্বারা জীবন-যাত্র! নিয়ন্ত্রিত 
করতে ব্যথ হয়ে, গ্রাকের। দার্শনিক জল্পনাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাই 
তারা রাতিনাতির প্রতিকূল সমালোচনাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এবং জীবন 

ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অন্য কোনো কর্তৃত্বের উৎস খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন 

যেহেতু তারা জীবন ও বিশ্বাসের জন্য কোনো যুক্তিযুক্ত মানদণ্ড পেতে 

চেয়েছিলেন, এবং যে সমস্ত রীতি-নীতি অসন্তোষজনক অবলম্বন বলে 

প্রযাণিত হয়েছিল তার্দিকে অভিজ্ঞতার সহিত একাত্ম করেছিলেন, সেইহেতু 
তারা যুক্তি (বা বুদ্ধি), এবং অভিজ্ঞতার খোলাখুলি বিরোধ মেনে নিয়ে- 

ছিলেন। যুক্তিকে যতো বেশ মহিমান্বিত কর! হতে লাগল, অভিজ্ঞতার 

ততোই অবমূল্যায়ন হতে লাগল। যেহেতু জীবনের বিশেষ বিশেষ ও 

পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে মানুষে যা কিছু করে, এবং ঘা কিছু ভোগ করে, 

তার সাথে অভিজ্ঞতাকে একাত্ম করা হয়েছিল, সেই হেতু কাজ-কর্ম করাও 

দরশনধমী অবমৃল্যায়নের একটা অংশ হয়ে দাড়াল। এই প্রভাব আরও 

অনেক প্রভাবের সঙ্গে সার বেধে দাড়িয়ে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, যে সমস্ত 

পদ্ধতি ও আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নানতম ইন্জরিয়-পর্যবেক্ষণ ও দৈহিক কর্ম- 

তৎপরতা থাকে, সেগুলোকে অতিরঞ্রিত করল। এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে 
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বিস্বোহ করে, অভিজ্তার প্রতি আবেদন করে, এবং তথাকথিত বিশ্ুদ্ব 
বিচারসম্পন্ন প্রত্যয়ের উপর আক্রমণ শুরু করেই, আধুনিক যুগের আরস্ত। 
বল। হুল যে, হয় এ সব প্রতায়কে মূর্ত অভিজ্ঞতার ফলাফল দিয়ে ওজনে 
ভারী করতে হবে, আর তা না হলে ওগুলো তো কেবল কুসংস্কার ও 

প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণী-স্বার্থেরই অভিব্যক্তি, এবং তাকে রক্ষা করার জন্যই 
ওগুলোকে যুক্তিযুক্ত আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু নানাবিধ অবস্থা বশত: 

অভিজ্ঞতা বিবেচিত হল বিশুদ্ধ জ্ঞানদূপে, এবং অভিজ্ঞতা থেকে তার 

মৃূলগত, ক্রিয়্াগত ও প্রক্ষোভগত পর্যায় গুলো বাদ পড়ে গেল। তাকে একাত্ম 
করা হল ভিন্ন ভিন্ন কতকখুলো “সংবেদনের" নিক্ষিয় সংগ্রহণের সঙ্গে। 

কাজেই এই নতুন তব যে শিক্ষাসংস্কার আনল, তা প্রধানত: পূর্বতন পদ্ধতির 
পুথিগত বিদ্যাভাসের কিছু অংশ বাদ দেওয়ার মধ্যেই সীমিত হল, এবং 

সেটি কোনো সথসঙ্গত পুনর্গঠন সাধন করল না। 

ইতিমধো, মনোবিগ্ঠা, শিল্লোৎ্পাদন প্রণালী এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষা- 

নিরীক্ষা মূলক পদ্ধতির অগ্রগতি, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 'আর একটি ধারণাকে 

স্ম্পষ্টরূপে বাঞ্চনীয় ও সম্ভাবনীয় করে তোলে ৷ যে ধারণা অনুযায়ী অভিজ্ঞতা 

হল প্রধানতঃ ব্যবহারিক, জ্ঞানধর্মী নয়, কাজকর্ম করার ও কাজকর্মের 

পরিপাম ভোগ করার কোনো ব্যাপার, এই তত্ব প্রাচীন কালের সেই 
ধারণাকে পুনরুপস্থাপিত করে। কিন্ধ যখন এই উপলব্ধি আসে যে “করাকে” 

এমন ভাবে পরিচালিত করা চলে, বাতে চিনুন যা কিছু অডিভাবন করে, 
তাও “করার” আধেয়র মধ্যে গৃহীত হয়, এবং তার ফলে দুঢরূপে পরীক্ষিত 
জ্ঞানলাভ হয়, তখনই এ প্রাচীন তত্ব রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে, 

“অভিজ্ঞতা” হাতুড়ে রূপ ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার রূপ ধারণ করে। 
যুক্তি কোনো বনুদূরবর্তা ও আদর্শান্িত ধী-গুণের রূপ ত্যাগ করে, এবং 
যে সমস্ত সঙ্গতি দিয়ে কর্মতৎপরতা সার্থকরূপে ফলবতী হয়, তাকেই স্থচিত 
করে। শিক্ষার দিক থেকে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে পাঠা বিষয় ও শিক্ষা 
পদ্ধতির যে বিকাশ দেখানো হয়েছে, এই পরিবর্তন তারই কোনো পরিকল্পনাকে 
নির্দেশ করে। 
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পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য সাহিত্যিক পাঠ্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 

বিরোধিতার পরোক্ষ উল্লেখ করা! হয়েছে । এ পর্যন্ত যে মীমাংসায় পৌছানো? 

গেছে তা হ'ল কোনো রকমের একটা যাস্তিক মিটমাট । এর ফলে শিক্ষা 

ক্ষেত্রটিকে গ্রকৃতি-বিষযয়ক এবং মন্গয্-বিষ্মক পাঠ্যের মধ্যে ভাগ করা 

হয়েছে। এই পরিস্থিতি আমাদের কাছে শিক্ষাগত মূল্যবোধের আর একটি 
বাহক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে, এবং মানবিক বিষয়ের সঙ্গে ভৌত 
প্রকৃতির সম্বন্ধ সম্বলিত দর্শনের প্রতি আমাদের মনোযোগকে কেন্ত্রীভূত 
করে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, এই শিক্ষাগত বিচ্ছেদ দ্বৈতবাদী 
দর্শন গুলিতেও প্রতিফলিত। এতে মন ও জগংকে স্থিতির দু'টি স্বতন্ত্র রাজ্য 

বলে মনে কর! হয় এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনো স্থানে একটা পার- 
স্পরিক সংযোগ রাখা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই স্বাভাবিক দীড়ায় 

ষে, স্থিতির প্রতিটি এলাকারই তার সংলগ্ন একট! নিজস্ব পাঠ্যাবলী থাকা 

উচিত; এমন কি, এটাও স্বাভাবিক হয়ে দাড়ায় যে বৈজ্ঞানিক পাঠ্যাবলীর 
ক্রমবৃদ্ধিকে, আধ্যাত্মিক রাজোর মধো জড়বাদী দর্শনের অনধিকার প্রবেশের 
উপক্রম, বলে সনোহের চোখে দেখা উচিত। যে কোনো শিক্ষাতত্বই এখন- 
কার থেকে কোনো একটা! অধিকতর এক্যবদ্ধ শিক্ষাপ্রকল্লের সন্কল্পল করে, 

তাকেই ভৌত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রশ্নটির মোকাবিলা করতে 

বাধ্য থাকতে হয়। 

১। মানবভাবাদী পাঠ্যের এতিহাসিক পটভূমিক। 

এট! লক্ষণযোগ্য যে, প্রাচীন গ্রীকার্শনে এই সমস্তাটি কোনো আধুনিক 
রূপায়ণে উপস্থাপিত হয় নি। সক্রেটি্ হয়তো সত্য সত্যই ভাবতেন যে, ভৌতত- 
প্রকৃতি বি-জ্ঞান প্রাপ্তব্য নয়, বা ত৷ খুব গরুত্বপূর্ণও নয়। অবগতির মুখ্য 
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বিষয় হ'ল, মানুষের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্ত। য| কিছু গভীরভাবে তাৎপর্যপৃর্ 
_ অর্থাৎ সকল নৈতিক ও সামাজিক কৃতি,__তা এই জ্ঞানের উপরেই নির্ভর 

করে। প্রেটোর মতে অবশ্ঠ মান্য ও সমাজের প্রকৃত জান ভৌত প্রকৃতির 
মুখ্য কাঠামোর উপরেই নির্ভরশীল। প্রিপাবলিক* নামক তার সর্বপ্রধান 

্রস্থখানি, একই সঙ্গে নীতি, সমাজ সংগঠন, এবং অধিবিদ্যা ও ভৌতবিজ্ঞানের 

গ্রন্থনা । যেহেতু তিনি সক্রেটিসের এই স্ত্রটি স্বীকার করেছিলেন যে, ঘথার্থ 
*নৈতিক ও সামাজিক কৃতি যুক্কিপিদ্ধ জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে, সেই- 
হেতু তিনিজ্ঞানের স্বপ আলোচনা করতে বাধ্য হলেন। যেহেতু তিনি 

এই ধারণা গ্রহণ করেছিলেন ঘ্ত, জ্ঞানের চরম লক্ষ্যবস্ত হ'ল মানুষের মঙ্গল 

বা উদ্দেশ্তের আবিষ্কার করা, এবং সক্রেটিসের এই প্রত্যয়কে খুশী মনে গ্রহণ 
করতে অসম্মত ছিলেন যে, আমরা যা কিছু জানি তা হল আমাদের অজ্ঞতা, 
সেইহেতু তিনি মানবিক মঙ্গলের আলোচনাকে প্ররুতির নিজেরই মঙ্গল বা 

উদ্দেশ্টের বিবেচনার সঙ্গে যোগ করেছিলেন । যে সর্বময় উদ্দেশ্ঠ প্রকৃতিকে 

বিধান ও একত্ব দান করে, তার জ্ঞান থেকে স্বতন্বভাবে মানুষের উদ্দেশ্ঠ 

নিরূপণ করা অনভ্ভব । কাজেই তিনি ষে গণিত ও পদার্থবিদ্যা, এবং ন্যায়- 

শাস্ত্র ও অধিবিদ্যার. কাছে সাহিত্যিক পাঠকে নিয়স্থান দিয়েছিলেন, তা তার 
দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে হসঙ্গত। পক্ষান্তরে, ভৌত প্রকৃতির জ্ঞান তার নিজস্ব 

অর্থেই কোনো উদ্দেশ্ন নম্ব। সমবেত ও ব্যক্তিগত কর্মধারার নিদিষ্ট বিধান- 

রূপে, মনকে স্থিতির পরম উদ্দেস্ট উপলব্ধি করানোর জন্যে ভৌতগ্রক তির 
জ্ঞান হুল একটি আবশ্টিক স্তর। আধুনিক বাকৃ-বিন্টাস্ অন্কুঘায়ী প্ররুতি- 

বাদী পাঠ্য অপরিহার্ষ, কিন্তু সেটা মানবতাবাদী ও আদর্শ উদ্দেশ্তের স্বার্থেই 
ঘটে থাকে । 

প্রকৃতিবাদী পাঠ্যের দিকে গ্যারিস্টোটেল্ বোধকরি আরও বেশী এগিয়ে- 
ছিলেন। তিনি নাগরিক সম্পর্কেও বিশুদ্ধ জ্ঞানধর্ী জীবনের নিয়স্থানে 
রেখেছিলেন (পূর্বে, পৃঃ ৩৩২ )। মান্ষের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য মানবীয় নয়, 

পরন্ত তা দিব্য,_যে বিশুদ্ধ জ্ঞান দিব্য জীবন গঠন করে তাতে অংশ নেওয়া । 
এরূপ জান, বা কিছু বিশ্বজনীন ও আবস্তিক, তা নিয়েই কাজ করে। কাজেই 
প্রকৃতিতে যা-কিছু সর্বো্তষ তার মধ্যেই মান্ধষের অনিত্য বিষয় থেকে 
অধিকতর পরা বিষয়বস্তর সন্ধান মেলে । দার্শনিকেরা বা বলেছেন, তার 
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বিস্তৃত বিবরণ না দেখে তার! গ্রীক জীবনে যাঁ-কিছুর প্রতীক ছিলেন আমর। 
যদি তা দেখি, তা হলে সংক্ষেপে বলতে পারি ষে, গ্রীকেরা প্রাকৃতিক 

ঘটনাবলীর মধ্যে অবাধ অনুসন্ধান, এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধীয় উপভোগের 
প্রতি আত্যস্তিকভাবে আগ্রহী ছিলেন। এবং সমাজ যে পরিমাণে প্রকৃতির 

মধ্যে দৃঢ়মূলবন্ধ এবং তার বিধানের অধীন, সে সম্বন্ধে তারা৷ এত গভীরভাবে 

সচেতন ছিলেন যে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিরোধের কথ৷ তাদের চিস্তাতেও 

আসেনি। প্রাচীন জীবনধারার শেষ ভাগে অবশ্য দুটি কারণ এক হয়ে, 

সাহিত্যিক ও মানবতাবাদী পাঠ্যকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিল। একটি কারণ 

হল, কৃষ্টির ক্রমবর্ধনশীল অনুম্থতি ও অন্কতিঞ্ক্মী প্রকৃতি ; অন্যটি হ'ল, রোমক 

জীবনে রাষ্্ীনৈতিক ও বাক্বিন্তাসী আলংকারিক প্রবণতা ৷ 

সভ্যতার ক্ষেত্রে গ্রীকদের কৃতি দেশজ । আলেকজেন্দটরিয়া ও রোমের 

সভ্যতা বিদেশী উৎস থেকে উত্তরাধিকারলব্ধ । কাজেই সেটি বিষম্ববস্ত ও 

প্রেরণার জন্য ভৌত প্রকৃতি ও সমাজের দিকে নজর দেওয়ার পরিবর্তে নজর 

ফিরিয়েছিল সেই সব লিপির মধ্যে যার থেকে তা৷ আহরণ করা হয়েছিল । শিক্ষা- 

তব ও শিক্ষাবৃত্তির উপরে তার পরিণাম দেখানোর জন্য আমরা হ্যাট্চ-এর কথার 

উদ্ধতিকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে পারি । “একদিকে গ্রীস্ রাষ্ীয় ক্ষমতা 
হারাল ; অন্যদিকে তার সমৃদ্ধ সাহিত্যের মধো ছিল, কোনো অনপসরণীয় উত্তরা- 

ধিকার**..* | ফলে এটাই স্বাভাবিক যে, সে সেই পাঙ্িত্যের প্রতি মন নিবিষ্ট 

করবে । আবার এটাও স্বাভাবিক যে, সেই পাণ্ডিত্য তাদের বন্তৃতাতেও প্রকাশ 

পাবে......। গ্রীকজগতের জন সাধারণ অতীত বংশাবলীর সাহিত্যের সঙ্গে 

পরিচিতির উপর এবং কৃষ্টিসম্পন্ন বাচনভঙ্গীর অভ্যাসের উপর যে গুরুত্ব দিতে 

তৎপর হয়েছিলেন, সাধারণ কথায়, তাই সেকাল থেকে শিক্ষা নামে অভিহিত 
হয়ে এসেছে ।:..*-আমাদের নিজেদের শিক্ষা তার থেকেই সরাসরি এঁতিহ 

হয়ে এসেছে। এই শিক্ষা এমন একটি চলিত ভঙ্গী স্থাপন করেছে যে, 

সেটি সাম্প্রতিক কাল পর্যস্ত সমগ্র সভ্য জগতের উপর সমভাবে প্রভাব 

বিস্তার করে এসেছে । আমরা প্রকৃতি পাঠ না করে বরং সাহিত্য 

পাঠ করি, কারণ গ্রীকেরা তা করত); আরও এই কারণে যে, যখন 

রোমকগণ এবং তাদের প্রীর্দশিক নাগরিকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের 

শিক্ষা দিতে আরস্ভ করলেন, তারাও গ্রীক শিক্ষক নিযুক্ত করলেন এবং 
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গ্রীকদের পথই গ্রহণ করলেন১। 

রোমকদের তথাকথিত বাবহারিক ঝৌক একই দ্দিকে কাজ করেছিল। 

গ্রীকদের লিখিত ধারণাবলী অবলম্বন করে তারা কেবল কষ্টি বিকাশের একটা 

সহজ পথই গ্রহণ করলেন না, পরস্ত তারা ঠিক সেই সব বিষয়বস্ত্ ও 
পদ্ধতিও যোগাড় করলেন, ঘা তাদের প্রশাসনিক মেধার সাথে খাপ খেয়েছিল | 

,কারণ তাদের ব্যবহারিক প্রতিভা, ভৌত প্রকৃতির বিজয় ও নিয়ন্ত্রণের দিকে 

পরিচালিত না হয়ে পরিচালিত হয়েছিল মানুষের বিজয় ও নিয়ন্ত্রণের দিকে । 

উদ্ধৃত অংশে মি: হ্যাটচ যখন বলেন যে. আমরা প্রকৃতি অধায়ন নাকরে 

বরং সাহিতা অধ্যয়ন করি এই ফ্ধারণে যে, গ্রীকেরা ও গ্রীক-শিক্ষিত রোম- 

কেরাও তাই করতেন, তখন তিনি অনেকখানি ইতিহাসকেই স্বীকার করে 

নিম্বেছেন। মধাবর্তা শতকগুলি কি স্ত্রে গ্রথিত হয়েছে? এই প্রশ্ন থেকে 

যেইঙ্গিত আসে তা এই যে, বর্বর ইউরোপ রোমক অবস্থাকেই অধিকতর 

পরিমাণে এবং অধিকতর প্রগাঢতায় পুনরাবৃত্তি করেছে। তাকে গ্রীক- 

রোমক সভ্যতার স্কুলে যেতে হতো , ফলে সেও তার রুষ্টকে অভিব্ক্ না 

করে,.বরং তাকে ধার করেছিল। কেবল তার সাধারণ ধারণা এব" তার 

শিল্তীন্বলভ উপস্থাপনের জ্ন্যই নয়, পরম্থ আইন-কাশ্থনের আদর্শ রূপ স্থাপনের 

জন্তেও তাকে বিদেশী লোকদের নধিপত্রের কাছে যেতে হয়েছে! এবং 

সেকালের প্রভাবশালী ধর্মীয় স্বার্থ বারা এতিহোর উপরে এই নিঠরশীলতা 
বৃদ্ধি পেয়েছে । কারণ, যাক্জক সম্প্রদায় যে সব অন্শাসনের দোহাই দিতেন 
সেগুলি ছিল বিদেশী ভাষায় রচিত সাহিতা। সব কিছুই ভাষা শিক্ষার 
সহিত বিগ্যার্জনকে একাত্ম করতে, এবং ষাতভাষার পরিবর্তে পণ্ডিতী ভাষাকে 

সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত করার দিকে বাক নিয়েছিল । 

ধতক্ষণ পর্বস্ত আমর! উপলব্ধি না করি যে, এই বিষয়বস্তই কোনো! “আালো- 

চনাধর্মী” পদ্ধতির আশ্রম নিতে বাধ্য হয়েছিল, ততক্ষণ পর্ধস্ত এই সত্যের 
পুরো ক্ষেত্রটি আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না । বিদ্যার পুররুজ্জীবনের সময় 
(রানেশার ) থেকেই “পণ্ডিভীপনা” সচরাচর 'লধহচ অর্থে বাবহত হয়ে 
এসেছে । কিন্তু তার যা কিছু অর্থ, তা হ'ল আশ্রমিক শিক্ষা়তনের বা শান্তর- 

জদেয় পদ্ধতি । তার সার কথা এই যে, যে সব বিষ্যাদান ও বিস্তালাভ পদ্ধতি 
ঠ। শৃীটধ্দের উপর গ্রীকবের ধারণ! ও রীতিনীতির প্রভাব” পৃঃ ৪৯ ৪৪ 
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কোনে! আহ্ছশাসনিক সত্যাবলীর বৃত্তাস্তকে হস্তাস্তরিত করার পক্ষে খাটে, 
এটি তারই একটি অতীব ফলদায়ক স্থসন্বদ্বত! মাত্র । যেখানে ভৌত 

প্রকৃতি ও সমাজের পরিবর্তে শব্দশান্ত্ই শিক্ষার আধেয় যোগায়, সেখানে 
পদ্ধতিগুলোকে অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের উপযোগী করার পরিবর্তে 
বরং প্রাপ্ত বিষরের সংজ্ঞাদান, ব্যাখ্যাদান ও তাত্পর্য-দানেরই উপযোগী করতে 

হয়। এবং মূলতঃ যাকে পাণ্ডিত্য বা পণ্ডিতীপন! বল! হয় তা হ'ল সেই 
সব পদ্ধতির একটা আন্তরিক ও সঙ্গত বূপায়ণ এবং তাদের প্রয়োগ । সেগুলি* 
তখনই শেখানোর উপযোগী হয় যখন শিক্ষার্থীরা যাতে নিজে নিজেই পদ্ধতি 

বের করতে পারে, পাঠ্যের বিষয়বস্ত সে কমের কিছু না হয়ে, পূর্বপ্রস্তত 
আকারে গ্রহণ কর। হয়। যেমাত্রা্ বিদ্যালয়ে এখনে পাঠ্যপুস্তক থেকে 

শেখানো হয়, এবং আবিষধার ও অনুসন্ধানের উপর নির্ভর না করে, অন্শাসন 

ও আয়ত্ত করার মূল নিনমের উপর নির্ভর করা হয়, শিক্ষাপদ্ধতিও সেই 
মাক্রাতেই পাণগ্রিত্যপুণ হয়ে থাকে, _কেবল সর্বোত্তম পাণ্ডিত্যের মধ্যে ষে 

স্তায়াঙগ বিশুদ্বতা ও হ্ুসন্বদ্ধতা থাকে, এখনকার পর্ডিতিতে তা থাকে না। 

পদ্ধতি ও প্রস্তাবনার এই শিখিলত৷ ছাড়া, একমাত্র পার্থক্য এই যে, বর্তমানে 

ভূগোল, ইতিহাস, উদ্ভিদ বি্ভা এবং জ্যোতি; বিদ্ভাও কতৃত্বব্যঞ্রক বা আহ্- 

শাসনিক সাহিত্যের অংশ হয়েছে এবং এগুলিকেও সে ভাবেই আয়ত্ব করতে 

হবে। 
এর ফলে, যে গ্রীক এতিহ্যের মধ্যে মানবতাবাদী স্বার্থকে ভৌত- 

প্রকৃতির উপর আগ্রহের ভিত্তিক্ূপে ব্যবহার করা হতো, এবং যে ভৌত 

প্রকৃতির জ্ঞানকে মানুষের স্থবিশিষ্ট মানবস্থলভ লক্ষ্য সমর্থন করার জন্য ব্যবহার 

করা হতো, সে এতিহা লোপ পেল। জীবন তার অবলম্বন পেল অন্গশাসনের 

মধ্যে, বহি: প্ররতির মধ্যে নয়। অধিকন্তু, বহিঃ প্রক্কতিকে বেশ কিছু সন্দেহের 

চোখে দেখ হতে লাগল। প্রকৃতির অন্ুধ্যান হয়ে উঠল বিপজ্জনক । কারণ 

যে সমস্ত প্রমাণপত্রের মধ্যে জীবন-যাপনের নিয়মাবলী আগে থেকেই 

দেওয়। রয়েছে, প্রকৃতির অনুধাবন মানুষকে তার উপরে আস্থা রাখতে দেয় 

না-ভাকে দূরে টানতে চায় । তা ছাড়া কেবল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই বহিঃ 
গ্ররতিকে জানা সম্ভব। ভৌত প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রতি আবেদন করে; 

ইজ্জিয্গুলি শুধুই বন্তবধর্মী। বিশুদ্ধ অভৌতিক মনের বিরোধী। অধিকন্ধ 
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প্রকৃতির জ্ঞানের উপযোগিতা অবিমিশ্র ভৌতিক ও সাংসারিক ; সেটি মানুষকে 
দৈহিক ও বৈষয়িক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে; পরন্ত সাহিত্যিক এঁতিহা 
মাছষের আধ্যাত্মিক ও শাশ্বত মঙ্গলের সহিত সংশ্লিষ্ট 

২। ভৌত প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আগ্রহ 

. পঞ্চদশ শতকের ধে আন্দোলনকে নানাভাবে শ্রিক্ষার পুনরুজ্জীবন এবং 
নবজন্ম,__রেনাশ?, বলা হয়, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের উপস্থিত 

জীবনের প্রত্তি নতুন স্থার্থবোধ,& এবং স্ইে দিক থেকে ভৌত প্রকৃতির সঙ্গে 
তার সম্পর্কের প্রতি এক নতুন আগ্রহ। সেটি এই অর্থে প্রতিবাদী ছিল 
যে, সেটি তখনকার প্রভাবশালী অতিপ্রারতবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে ঈাড়িয়েছিল। 

সম্ভবত: এই পরিবতিত মনোভাব ঘটানোর সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম- 

নীতিহীন সাহিত্যে ফিরে আসার প্রভাবটাকে অতিরঞ্জিত করা হয্নেছে। 
নিঃসন্দেহে, পরিবর্তনটি ছিল প্রধানতঃ সমসামঘিক অনস্থাদির ক্রিয়াফল। 

কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করর পরে, শিক্ষিত লোকের; তার সনুপযোগী পোষণ ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য 

সাগ্রহে গ্রীক সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন । এবং বেশ কিছু 
পরিমাণে, গ্রীক চিন্কনের পতি এই যে মাগ্রহ সেটা! সাহিত্যের খাতিরে 

সাহিত্য পাঠে সীমাবদ্ধ না হয়ে তার প্রকাশমান ভাব-প্রাণতায় ধরা পড়েছিল। 
যে মানসিক স্বাধীনতা, প্রকৃতির শ্রঙ্খলা ও সৌন্দর্বোধ গ্রীক বিকাশকে অন্ু- 
প্রাণিত করেছিল, তাই মাহনকে অদম্যভাবে সদৃশ চিম্তনে ও পধবেক্ষণে 

উদ্বুদ্ধ করল। ষোড়শ শতকের নিজ্ঞানের ইতিহাস বলে যে, ভৌত প্রকৃতির 
বিকাশোন্ুখ বিজ্ঞানগুলি গ্রীক সাহিত্যের প্রতি এই নতুন আগ্রহের কাছে 
তাদের যাত্রার উদ্যোগে বহুলাংশে-্চণী। উইন্ডেলব্যাণ্ড যেষন বলেছেন, 
ভৌত প্রকৃতির এই নতুন বিজ্ঞান মানবতাবাদেরই মানস-কন্তা। সে কালের 

জনপ্রিয় ধারণ। ছিল যে, বিশাল সন্তারূপে বিশ্ব যা, ক্ষুদ্র সত্তারূপে যানুষও 

তাই। 
এই বিষয়টি নতৃন করে আবার এই প্রশ্ন তোলে যে, পরে প্রকৃতি ও 

মাকয আবার কি করে পৃথকীকৃত হ'ল এবং ভাষা ও সাহিত্য, এবং ভৌত 
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বিজ্ঞানকেই বা কি করে আত্যন্তিকভাবে ভাগ করা হল। এখানে তায় 
চারটি কারণ দেওয়া যেতে পারে। (ক) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাচীন 

এঁতিহ্ দৃঢ়ভাবে অধিষ্টিত ছিল। রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রীয় বিধান, কূটনীতি অবশ্থস্ভাবী- 
রূপে অন্ুশাসনিক সাহিত্যের শাখা-প্রশাখা ছিল । কারণ পদার্থবিষ্যা ও রাসা'- 

য়নিক বিজ্ঞানের, জীববিদ্যার তো! বটেই, _পদ্ধতিগুলি আরো অগ্রগতি লাভ 

না করা পর্যন্ত সমাজ বিজ্ঞান বিকাশলাভ করেনি । ইতিহাসের 'বেলাও বেশীর 

ভাগ ক্ষেত্রে এই কথা খাটে । অধিকস্ত, ভাষার ফলপ্রদ শিক্ষাদানের জন্য” 

যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো, সেগুলি উত্তমরূপে বিকাশলাভ করেছিল 

এবং কেতাবী রীতির জাড্যও তাদের পক্ষে ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, 

বিশেষত: গ্রীক্ সাহিত্যের প্রতি নতুন আগ্রহকে যেরূপ প্রথমে পর্তিতি-ব্যব- 
স্থায়-সংগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বাসা বীধতে দেওয়া হয়নিএসেইভাবেই 
যখন এই এংস্বকা তাদের মধ্যে স্থান পেল, তখন সেটিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা 

মূলক পন্ধতির প্রভাবকে খাটো করার জন্য প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে হাত 
মেলাল। ধারা পড়াতেন, তারা কদাচিৎ বিজ্ঞানে শিশ্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন; 

ধাদদের বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা ছিল তীরা বেসরকারী শ্রমশালায়, এবং ষে 

সমস্ত বিদ্যায়তন গবেষণার পষ্টপোষক ছিল অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানক্পে 

সংগঠিত হয়নি, তাদের মাধামেই কাজ করতেন। সর্বশেষে, যে অভিজাত 

এঁতিহা বৈষয়িক বিষয়ের এবং ইঞ্জ্রিয়াদি ও হাতের কাজকে অবজ্ঞা 

দিতে দেখতো তা তখনো শকিশালী ছিল । 

(খ) প্রোট্স্টেন্ট বিদ্রোহ তার সঙ্গে ঈশ্বরতত্বালোচনা ও বিতর্কের 
ক্ষেত্রে প্রবল উৎসাহ আনল । দু'পক্ষ থেকেই সাহিত্যিক দলিলপত্রের প্রতি 

আবেদন এল। যে সমস্ত প্রাচীন লিপির উপর ভরসা! করতে হতো, তা 

পাঠ করার ও ভাকে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা লাভের জন্য ছু'পক্ষকেই লোক- 
জনকে শিধিয়ে নিতে হতো। ধারা মনোনীত ধর্ম বিশ্বাসকে অপর পক্ষের 

বিরুদ্ধে সমর্থন করতে পারেন ও প্রচার করতে পারেন, এবং অন্যপক্ষের 

হস্তক্ষেপ ব্যাহত করতে পারেন, এরূপ লোককে শিখিয়ে নেওয়ার চাহিদা 

এমন অবস্থায় এল যে, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সপ্তদশ শতকের 
মাঝামাঝি সময়ে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলির ভাষামূলক শিক্ষা পুনরু- 

জীবিত ধর্মবিদ্যার স্থার্থতবারা অধিকৃত হয়েছিল, এবং তা৷ ধর্মীয় শিক্ষা ও 



৩৬৮ শিক্ষা দর্শন 

যাজ্কীয় বিতর্কের যন্ত্রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। কাজেই এখনকার শিশ্ষা- 
ব্যবস্থার মধ্যে যে সব ভাষা দেখা যাচ্ছে তাদের উদ্ভব শিক্ষার পুনরু- 

জীবন থেকে সরাসরি ঘটেনি,--ঘটেছে ধর্মীয় উদ্দেশ্ত সাধনে ভার অভিযোজন 

থেকে। 

(গ) প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলিকেই এমন ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা 

মান্য ও প্রকৃতির বিরোধিতাকে প্রবল করে তুলেছিল। ফ্রান্সিন্ বেকন 

« প্রকৃতিবাদী ও মানবতাবাদী স্বার্থের মিলনের একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত 
উপস্থাপিত করেছেন। পধবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি অবলগ্ছন করে 

বিজ্ঞানকে প্রকৃতির “পুর্বাহুমাৰ্”_ প্রকৃতির উপরে পুবকল্পিত ধারণাদি চাপা- 

নোর- প্রচেষ্টাকে পরিত্যাগ করতে হবে, এবং তাকে হতে হবে প্রকৃতির 

নিরহঙ্কার ব্যাখাতা ৷ বুদ্ধিগম্যরূপে প্রকৃতির আদেশ পালন করেই মানুষ 

ব্যবহারিকরূপে তাকে আদেশ করতে শিখবে । জ্ঞানই ক্ষমত11” এই 

স্মরণীয় উক্তিটির অর্থ এই যে, বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে মাধ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত 

করবে, এবং তার নিজ উদ্দেশ্াকে কার্ধে পরিণত করার জন্য প্রকৃতির শক্তি- 

পুঞ্জকে নিঘ্রোজিত করবে । বেকন প্রাচীন পণ্ডিতি ও যুক্তিবিদ্ভাকে এই 

বলে আক্রমণ করেছিলেন যে, তা বিশুদ্ধ বিতর্কমূলক, অর্থাৎ তার কাজ 

ধু তর্কে জগ্চলাভ করা, অজানা বিষয়কে মাবিফ্কার করা নয়। তার নতুন 

যুক্তিবিগ্ভাতে তিনি চিম্তনের যে নতুন পদ্ধতিটি প্রস্তাব করলেন তা হল এই 
যে, তার ভিতর দিয়ে একটি সম্প্রসারণশীল যুগ প্রতিভাত হবে, এবং সে 

যুগের আবিষ্কার যানবকুলের সেবার জন্ত বিভিন্ন উদ্ভাবিত রচনাতে ফলপ্রন্থ 

হবে। মানবগোষ্ঠীকে ভাদের পরস্পরকে দাবিয়ে রাখার নিরর্থক ও চির- 

অসমাপ্ত প্রয়াস বর্জন করতে হবে, এবং মানবজাতির স্বার্থে ভৌত প্রকৃতির 
উপরে আধিপত্য বিস্তারের সহযোগী কর্ধে নিয়োজিত হতে হবে। 

মোটাদুটিভাবে, বেকন পরবর্তী প্রগতির ধারা সম্বন্ধে একটা ভবিস্তত্বাণী 
কয়েছিলেন। কিন্তু ভিনি অগ্রগতিকে “পূর্বাহ্ছমান” করেছিলেন। তিনি 

দেখতে পান নি যে, এই নতুন বিজ্ঞান দীর্ঘকাল যাবৎ মানব শোষণের প্রাচীন 
উদ্গেস্টের স্বার্থে খাটানো৷ হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে, নতুন বিজ্ঞান মান্জষ- 
কে অবিলম্বে নতুন উদ্দেশ্ট দেবে। কিন্তু তার পরিবর্তে তা এক শ্রেণীর 
হাড়ে আর এক শ্রেণীকে বলি দিয়ে তার বিষয়-তৃষ্া৷ মেটানোর পুরাতন উদ্দেস্ব 
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সাধনের উপায় যোগাল। তিনি যেরূপ অন্যান করেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই 
বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পরেই শ্রমশিল্পে বিপ্লব এল । কিন্তু একটি নতুন ধরনের 
মন টি করতে এই বিপ্লবের বহু শতাবী লেগে বাচ্ছে। নতুন বিজ্ঞানের 
প্রয়োগের ফলে সামন্ত্রতপ্ত্র দণ্ডিত হয়েছে, কারণ এই সকল প্রয়োগ, ভূম্যধি- 

কারী অভিজাত শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা স্থানান্তরিত করেছে পণ্যোৎ্পাদন 

কেন্ত্রগুলিতে | কিন্তু সামস্ততস্ত্রের স্থান নিয়েছে পুঁজিবাদ, কোনো রকমের 

সামাজিক মানবতাবাদ নয়। উৎপাদন ও ব্যবসায় এমন ভাবে চলেছে, 

ধেন নতুন বিজ্ঞানের কাছে কোনরূপ নৈতিক শিক্ষা নেই, আছে কেবল 
কৌশলী শিক্ষা, উৎপাদনে ব্যয়-সঙ্কোচ, আর ক্সাত্ম-স্ার্থে স্য়ের সন্যবহার | 
শ্বভাবত:ই, জড়-বিজ্ঞানের এই প্রয়োগ (যা অসাধারণরূপে লক্ষণযোগ্য ১ 

স্বীকৃত মানবতাবাদীদের এই দাবিকে শক্তিশালী করল যে, বিজ্ঞানের প্রবণতা 

জড়বাদের দিকে অর্থাৎ বৈষয়িক দিকে । এই অবস্থা, ধনোৎপাদন, ধনসঞ্চয় 
ও অথব্যয়ের বাইরে মানুষের স্থচিহিত মানবিক স্বার্থের স্থানকে শূন্য রাখল ; 
এবং ভাষা ও সাহিত্য মানবজাতির নীতিগত ও আদর্শগত স্বার্থের একমাত্র 

প্রতীক হওয়ার দাবিকে উপস্থাপিত করল । ূ 
(ঘ) অধিকন্ত, ষে দর্শন নিজেকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক বলে ঘোষণ৷ করেছিল, 

যা নিজেকে বিজ্ঞানের মোট তাৎপর্ধের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিভূ বলে আত্ম 

প্রকাশ করেছিল, তা, হয় প্রকৃতির গঠনে মন ( মানুষের বৈশিষ্ট্য ) ও বস্তর 

মধ্য তীক্ষ বিভেদ-চিহ্নিত দ্বৈতবাদী চরিত্র বিশেষ হল, নম্বতে। তা প্রকাশ্- 

ভাবেই যাত্ত্রিক হয়ে মানবজীবনের বৈশিষ্ট্পুর্ণ গুণরাশিকে অলীক প্রতিপন্ন 

করল। প্রথম ক্ষেত্রে, এই দর্শনটি মানসিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে কোনো কোনো 

পাঠের বিশেষ অধিকারের দাবি মেনে নিয়েছে, এবং প্রকারাস্তরে তাদের 

শ্রেষ্ঠতার দাবিই যেনে নিয়েছে, কারণ মানুষের, অস্ততঃপক্ষে তার নিজের 

কাছে, মানবিক বিষয়গুলোর মুখ্য গুরুত্ব মেনে নেওয়ারই ঝোক থাকে। 

শেষোক্ত ক্ষেত্রে, এই দর্শনটি এমন একটি প্রতিক্রিয়া এনেছে, যা ভৌত 

বিজ্ঞানের মূল্যের উপর দ্বিধা ও সন্দেহ জাগিয়েছে, এবং বিজ্ঞানকে মানুষের 

উচ্চতর স্বার্থের শত্রু বলে গণ্য করার অবকাশ দিয়েছে । 

' গ্রীক ও মধাযুগীয় জ্ঞান, জগৎকে তার গুণগত বৈচিত্র হিসাবে গ্রহণ 

করেছিল; এবং প্রকৃতির ক্রিদ্া-প্রণালীকে উদ্দেষ্টমূলক, বা কারিগরি ভাবায়, 

২$ 
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পড্বষকারণমূলক বলে মনে করেছিল । নতুন বিজ্ঞানকে এমনভাবে ব্যাখ্যা 
করা হল যে, ভাতে বাস্তব বা বিষয়গত অস্তিত্বের সকল গুণের বাত্তবতাকেই 
অন্বীকান্স করা হ'ল। শব, বর্ণ, উদ্দেশ্য এবং ভালোমন্দকেও বিশ্তুদ্ধ আধ্যাত্ম- 

যাকগীয়, অর্থাৎ শুধু মনের ধারণ! বলে গণ্য করা হল। এ অবস্থায়, বিষয়মৃখী 
অস্তিত্বকে গণ্য কর! হল কেবল তার পরিমাণগত ধরন নিয়ে,_একট! বিল্লাট 

গতিশীল ভাররূপে। তার একমাজ্জ বিভি্রতা এই যে, এক জায়গা! থেকে 

আর এক জায়গায় পুপ্ধীভূত ভার বেশী থাকে, আর কোনো কোনো জায়গায় 

অন্ত জায়গার থেকে বেশী গতিবেগ থাকে । গুণগত পার্থকোর অভাবে 

প্রকৃতির সার্থক বিচিত্রতা রইল্না । জোর দেওয়া হতে! একরূপতার উপরে, 
ভিন্নরূপতার উপরে নয়। মনে করা হতো যে, আদর্শ হল একটি মাত্র 

গাণিতিক সুত্র বের করা, যা নাকি একই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রয়োগ 

করা যাবে, এবং যার .থেকে প্রতীত ব্যাপারের সকল প্রতীয়মান বৈচিত্রাই 

উদ্ভৃত হবে। এই হুল বস্ত্রবাদী দর্শনের অর্থ। 
এ রকমের কোনে। দর্শন বিজ্ঞানের খাঁটি অর্থকে উপস্থাপিত করে না। 

এ দর্শন আসল জিনিসটির স্থানে তার কৌশলটি গ্রহণ করে হন্ত্রপাতি ও 
পরিভাষাকে বলে বাস্তবতা, আর তার পদ্ধতিকে গ্রহণ করে বিষয়বন্তরূপে । 

বিজ্ঞান অবশ্তই সেই সব শর্তাবলীর মধ্যে তার বর্ণনাকে সীমিত রাখে, ঘা 
ঘটনাবলীর গুণকে উপেক্ষা করে ঘটনাবলীর সঙ্ঘটন সম্বন্ধে ভবিষ্বত্বাণী 
করতে পারে ও তাদিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। এর থেকেই তার 

যান্ত্রিক ও পরিমাশগত গুণ আসে । কিন্তু ঘটনাবলীর় গুণকে হিসাবের বাইরে 
রাখে বলে, বিজন বাস্তবতা থেকে তা বাদ দেয় না, বা বিশুদ্ধ মনোরাজ্োও 

তাকে নির্বাসিত করে না; উদ্দেশ্টের পক্ষে ঘা বাবহারযোগ্য বিজান তারই 
উপায় যোগায়। প্ররূতপক্ষে, হখন বিজ্ঞানের প্রগতি প্রকৃতির উপরে যাসছষের 
ক্ষমতাকে বাড়িয়ে যাচ্ছে, এবং এইভাবে তার অভিপ্রেত উদ্ধেশ্তকে পূর্বের 
যেকোনো কাল থেকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করতে, এবং তীর ক্রিয়া- 
কলাপকে প্রায়. ইচ্ছাষতোই বিচিত্র করতে সমর্থ হচ্ছে, তখন যে ঘর্শনটি 
বিজ্ঞানের হুরুতিকে হুত্রবন্ধ করার অঙ্গীকার করেছিল, নেটি পৃথিবীকে 
খান-স্থানাত্তরে পদার্থের সৃজন-শক্িহীন ও একঘেয়ে পুনর্বণ্টনে পরিণত করল । 

পইাবে শাধুনিক বিজ্ঞানের অব্বহিত কল খাড়াল: পার্থ ও মনের 
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ঘবিদ্বকে জোরদার করা, এবং সেই অঙ্গুসারে জড়বাদী ও যানবতাবাদী পাঠাকে 
ছুট অসংলয় প্রেত গ্রতিটিত করা। যেহেতু উত্তম ও অধযের পার্থক্য 
অভিজ্ঞতার “গুণাবলীর” সঙ্গে জড়িত, সেইহেতু বিজ্ঞানের যে কোনো দর্শন 
এই “গুণাবলীকে” বাস্তবতার খাঁটি আধের থেকে বাদ দেয়, সেই দর্শনই 
-মানব জাতির কাছে যা কিছু সর্বাধিক আগ্রহক্ঠোতক ও গুরুত্বপূর্ণ, তাকেও 
বাদ দেয়। 

৩। বর্তমান শিক্ষাসমস্থযা 

প্রকৃতপক্ষে, অভিজ্ঞতা মানবিক বিষয় এব বিশুদ্ধ যন্ত্র জড়জগতের 

মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ জানে না। মাহুষের বাসস্থান হল বহি: গ্রকৃতি। 
তার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্টের কার্ধ-কারিতা নির্ভর করে প্রাকৃতিক অবস্থা- 

নিচয়ের উপরে । এই অবস্থানিচয় থেকে তাকে পৃথক করলে, লক্ষ্য ও 
উদ্দেস্ত শৃল্তগর্ স্বপ্ন ও স্থুল কল্পনার অলস প্রশ্রয় হয়ে দীড়ায়। যানব 
অভিজ্ঞতার দিক থেকে, অতএব শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার দিক থেকে, প্ররূতি 
ও মানুষের মধ্যে যে সঙ্গত পার্থক্য করা যেতে পারে, তা হ'ল আমাদের 

বাবহারিক লক্ষাগুলির গঠন ও তাদের কার্ধকরী করতে যে শর্তাবলী গণ্য 

করতে হবে, তার সাথে এই লক্ষ্যগুলোর স্বরূপের পার্থক্য। জীবন-বিকাশ 
তত্ব এই দর্শনেরই সাক্ষ্য দেয়, দেখিয়ে দেয় যে, মান্য বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গেই 
নিরবচ্ছিঘ্ন্ূপে চলমান, সে বার থেকে প্ররক্কতির ক্রিন্তা-প্রণালীর যধ্যে 

ঢুকে পডেনি। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি দেখিয়ে দেয় যে, 
সাযাজিক প্রয়োগের ম্বার্থে বস্ত নিয়ে কাজ করার ফলে যে সব ধারণ! 

আসে, সেই সব ধারণা অনুযায়ী ভৌত শকতিপুপ্রকে নিয়ন্ত্রিত করার 
প্রচেষ্ট৷ থেকেই জ্ঞান আসে। বিজ্ঞানের এই পদ্ধতিও উক্ত দর্শনকে বলবৎ 

করে। সমাজ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপ ইতিহাস, অর্থনীতি, 

রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বলিত বিহ্যা,_দেখিয়ে দেয় যে, সাষাঞ্জিক প্রশ্নগুলোর 
সঙ্গে বুদ্ধিমানের মতো সেই হ15০, যোবা যায় যে যাত্রায় আষরা তথা 
সংগ্রহ, পনুষান গঠন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের পন্থা! অনুযায়ী, এ অঙ্গ্যানকে 

কার্ত। পরীক্ষা কমি: এবং (ে মাত্ায় আমরা পদার্থবিদ ও রসাহনেন 
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কারিগরি' জানকে সমাজ কল্যাণের উন্নতি বিধানকল্পে কাজে লাগাই। 
উন্মাদনা, অমিতাচার, দারিত্র, জনস্থাস্থা, নগর পরিকল্পন, প্রাকৃতিক সম্পদ 

সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত উদ্ভোগ খর্ব না করে জন-কল্যাণমূলক সরকারী সংস্থাগুলোর 
গঠনমূলক সঘ্যবহার ইত্যাদি জটিল সমস্যাগুলির প্রতিবিধানের সকল উন্নততর 
পন্ধাতিগুলিই, প্ররতি-বিজ্ঞানের নানাবিধ পদ্ধতি ও ফলাফলের উপরে আমাদের 

সর্বপ্রকার গুরুত্বপুর্ণ সামাজিক সংশ্লিষ্টতার সরাসরি নির্ভরশীলতার দৃষ্টান্ত দেয়। 

মানবতাবাদী এবং প্ররৃতিবাদী উভয্মবিধ পাঠ্য সম্বদ্ধেই শিক্ষাব্যবস্থার 

উচিত কাজ হল, এই নিবিড় আন্তঃনির্রশীলত। থেকে শুরু করা । বিজ্ঞানকে 

এ*৬এ্দেপে এবং সাহ্বিত্াকে মানবিক স্বার্থবোধের লিপিরূপে পৃথক না 

রেখে, শিক্ষাব্যবস্থার উচিত কাজ হ'ল, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এবং 
ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্বলিত বিভিন্ন মানবিক বিষয়কে 

আড়া-আড়ি রেখে উভয়বিধ পাঠকেই সমৃদ্ধ করা। শিক্ষকতার দিক দিয়ে 

একদিকে কেবল কারিগরি বিজ্ঞপ্তি ও হাতের কাজের বিভিন্ন কারিগরি 

ধরন শিক্ষা দেওয়া, এবং অন্যদিকে কেবল মানবতাবাদী বিষয়গুলোকে ভিন্ন 

ভিন্ন ভাবে শিক্ষা দেওয়৷ থেকে, উক্ সংযুকক পদ্ধতি শিক্ষণ-সমন্তাকে সহজ 
করে। কারণ ভাগাভাগি পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার যধো কৃত্রিম 

ছেদ পত্তন করে। বিগ্ভালয়ের বাইরে, শিক্ষার্থীরা মান্ধষের নানা ধরনের 

কাজকর্ম সম্বন্ধে বিভির্র ঘটন। ও নিয়মের সংশ্রবে আসে (পুর্বে দেখুন ৩য় 

অধ্যায় )। তারা যে সব সামাছ্ছিক ক্রিয়াকলাপের মধো অংশ নিষেছে, 

তাদিকে সে সব কাজের বিষম্ব-বন্ত ও ক্রিদ্তা-প্রপালী বুঝে নিতে হয়েছে। 
বিস্ভালয়ের পাঠ আরম্ভ করার সময়, এই ঘনিষ্ট সংযোগ বদি ছিন্ন হয়, ত। 

হলে যানসিক বিকাশের নিরবচ্ছিন্ততাও ছিন্ন হয়; এবং এই অবস্থাটি 
বিষ্ভার্থাকে তার পাঠাবিষয় সম্বন্ধে একটা বর্ণনাতীত অবান্তবত৷ অন্ভবষ 

করান এবং তাকে পাঠ্যবিবদ্ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্বাভাবিক প্রেষণা 
থেকে বঞ্চিত করে। 

অবস্ত এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শিক্ষার হুযোগ-হুবিধা এমন 
হওয়া! উচিত, যাতে, যাদের বিজ্ঞানে স্বিশিষ্ট যোগ্যতালাডে ঘগ্রসয় হওয়ার 

প্লিবণতা আছে, এবং সেই অঙ্গযায়ী যার! জীবনের বিশিষ্ট বৃত্িরূণে বিজ্ঞানের 

।চ্াায়নে বভী হবেন, তাদের সকলেই যেন তার অন্ত স্থঘোগ-হবিধা পান। 

ক 
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কিন্তু বর্তমানে খুব বেশীর ভাগেই শিক্ষার্থীকে কেবল এই দুটোর মধ্যেই 
বেছে নিতে হয় যে,_হয় তাকে আগেকার বৈশিষ্ট্স্চক কাজের ফলাফলের, 
পাঠ নিয়ে শুরু করতে হবে, যার মধ্যে পাঠ্য বিষয়-বস্ত শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন 

অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে,-নয়তো৷ তাকে আরম্ভ করতে হবে পাচ” 

মিশেলী প্রকৃতি পাঠ নিয়ে, যার বিষয়-বস্ত এমন আকম্মিকভাবে উপস্থাপিত 

করা হয় যে, তা বিশেষ কোনে! দিকেই পরিচালিত করে না। যেলোকটি 

কোনে! বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছা রাখেন তার উপযোগী বিষয়, 
বস্তকে পরস্পর যোগশূন্য বৈজ্ঞানিক বিষয়-বন্ত করে কলেজের শিক্ষার্থীদের 
শেখানোর রীতি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠোর মধ্যে টেনে আনা হয়। সেখানে 

শিক্ষার্থীরা এই বিষয়-বস্তরই প্রাথমিক শিক্ষা পায় এবং তার মধ্যের কঠিন 
অংশ পালিশ করে নিয়ে আলোচ্য বিষয়কে তাদের আহ্মমানিক যোগ্যতার 

স্তরে পরিণত করা হয়। কোনো ছেতবাদী দর্শনের প্রতি সংজ্ঞা 
আহ্গত্যর কারণে এমনটা কর! হয় না; সেটা করা হয় এতিহের অন্থকরণ 

করে। কিন্তু তার ফল একই হয়; যেন তার উদ্দেশ্ট থাকে এই ধারণাটি 

করানো যে, বিজ্ঞান, ঘা প্রতি নিয়ে আলোচন! করে তার সাথে মাহুষের 

পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। কারিগরিবূপে সংগঠিত বিষয়-বস্ত নিয়ে আরম 
করলে ষে যোগশুন্যতা অনিবার্ধ হয় যারা কখনো বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ হবেন 
না, তাদিকে বিজ্ঞান শেখানোর অপেক্ষাকৃত নিক্ষলতার একটা বড়ো অংশ 

তারই ফল। এমন কি, যদি সকল বিদ্যার্থাই উদীয়মান বৈজ্ঞানিক বিশ্যেজজ 
হতেন, তা হলেও এই পদ্ধতিটি সর্বাধিক ফলপ্রস্থ হতো কিনা তা নিয়েও 

প্রশ্ন ওঠে। বদি বিবেচনা করে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ বিষ্তার্থাই বিজ্ঞান 
পাঠ্যের মাধামে তীদের মানসিক অভ্যাসের উপর যে ফল দীড়ায় তার সাথে 

সংক্সিষ্ট_যেমন, তাদিকে বেশী সতর্ক করার, সংস্কার-মুক্ত করার, সাময়িক- 

ভাবে যেনে নিতে অভান্ত করার, বিশদভাবে বণিত বা প্রস্তাবিত ধারপাঁ- 
গুলোকে পরীক্ষা করে দেখার, এবং তাদের নিত্যকার পরিবেশকে ভালো 

করে বযোববার ইত্যার্দি,_তা হ'লে এ পদ্ধতিটি নিশ্চিতরূপেই অযুক্তিকর । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থী একটা ভাস। ভাস! জ্ঞান নিয়ে বেরিয়ে আলে 
টা নিরিকরা এ রানির দার 
অভাধিক দুষ্। . 



৬৭৪ শিক্ষা! দর্শন 

_ বৈজানিক বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতিকে হুপরিচিভ মানবিক স্বার্থের যোগস্থত্ে 
স্বেখে এই বিষয-বস্ত ও পদ্ধতির অগ্রগতি সাধনের জন্য সাধারণ অভিজতার 
সহ্থাবহার করা পূর্বের যে কোনো কালের থেকে আজকের দিনে সহজতর । 

সভ্য সমাজের সকল লোকের সাধারণ অভিজ্ঞতাই আজকাল শ্রষশিল্পের 

ক্রিয়া-প্রণালী' ও ফলাফলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । এগুলি আবার ফলিত 
বিজ্ঞানেরও বিভিন্ন ক্ষেত্র। গতিহীন ও গতিশীল বাম্পচালিত ইন্জিন্, 

গ্যানোলিন চালিত ইঞ্িন, মোটরগাড়ী, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ইলেকট্রিক 
যোটক্র ইত্যাদি জিনিস অধিকাংশ লোকের জীবনধারার মধোই সরাসরি 
প্রবেশ করেছে। শিক্ষার্থীর অল্প বয়সেই এগুলোর সাথে ব্যবহার্রিক 
পরিচিতি লাভ করে। কেবল তাদের পিতামাতার পেশাদারী বৃত্তিই 
বৈজানিক গ্রন্নোগের উপর নির্ভর করে না; পরস্ত গৃহস্থালীর কাজ, 

জনম্বাস্থ্যের কাজ, রাত্তার নানাবিধ দৃশ্টও বিজ্ঞানের কৃতিকে মূর্ত করে, . 

এবং সংলগ্ন বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রতি আগ্রহকে উদ্দীপিত করে। বৈজ্ঞানিক 

শিক্ষকতার বাজ! শুরু করার সহজ স্থান, বিজ্ঞান লেবেলধারী বৈজ্ঞানিক 

বিষয় শেখানো নয়, পরন্ত তা হ'ল পর্ধবেক্ষণ ও পরীক্ষণকে নির্দেশিত করার 

জন্ত সুপরিচিত বৃত্তি ও প্রয়োগ কৌশলগুলির ততোদিন পর্রস্ত সহ্যাববহার 

কর! যতোদিন ন! শিক্ষার্থার| সুপরিচিত ব্যবহারিক প্রয়োগের সৃত্রে কতক 
কতক মৃল নিয়ষ বুঝে নিয়ে এই সব নিয়ষের কিছু কিছু জান আয়ত্ত 

করে। 

সষয় সয় এই অভিমতও দেওয়া! হয় যে, বিজ্ঞানের বিমূর্ত তত্বের পরি- 
বর্তে, সক্রিয় মৃতিতে বিজ্ঞান পাঠ করলে বিজ্ঞানের “বিশুদ্ধতার" অবমূল্যায়ন 
করা হয্ঘ। এ অভিষত একটা ভ্রান্ত ধারণার উপর স্থাপিত। গ্ররূত অবস্থা 
এই যে,যে কোনো পাঠ্য বিষয়ই সেই পরিষাণে কৃইিসম্পর্, যে পরিষাণে 
বিষয়টিকে তায় ব্যাপকতষ তাৎপর্য দিয়ে হৃদয়ঙ্গম কযা! যায়। অর্থবোধের 
উপলব্ধি নির্ভর করে, বিডি যোগশুজ ও প্রসদ্ধের উপলব্ধির উপরে । 
বৈজ্ঞানিক ভান. ভায় যানবিক এবং ভৌত ও কারিগরি প্রসন্ধে দেখার অর্থ 
ছাড়ায় ভার ভাৎপর্ব বৃদ্ধি এবং তাকে বর্ধিত কাটগীল বৃলা দেওয়া। তার 
খন ডিক প্ররোগ-বদি অর্থনীতিক শবটিকে টাকার অন্ধে দায় হূল্য 
সবাছে ভাই ধর! হ্র-_আহহকিক ও পরোক্ষ। কিন্ত তাও তার "আনল 



প্রাকৃতিক ও সামাজিক পাঠ্যবিষয় : প্রকতিবাদ ও মানবতাবা ৩৭৫ 

ঘোগনুত্াদিয় অংশ। গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই যে, বিষদটিকে তার সাষাজিক 
যোগ্ুত্রগুলির সম্পর্কে--জীবনের ক্ষেত্রে তার করণীয় কর্মের সম্পর্কে-_বুঝতে 
হবে। 

পক্ষান্তরে, “মানবতাবাদের” গোড়ার অর্থ হ'ল, মানবিক স্বার্থবোধের 

বুদ্ধিগম্য চেতনাদ্বারা অনুরঞ্জিত হওয়া । সামাজিক স্বার্থবোধ, যা তার 

গভীরতম অর্থে নৈতিক স্বার্বোধের সঙ্গে একাত্ম, তা অবশ্থস্ভাবীরূপে 
মান্থষের সর্বাধিনায়ক | মানুষের “সম্বন্ধে” জ্ঞান,_-তার অতীতের সংবাদ। 

তার লিপিবদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে ঘন পরিচিতি,_-ভৌতিক বিবরণ সঞ্চয়ের 

মতোই কোনো কারিগরি পুঁজি হতে পানর । মানুষ নানা রকমের বিষয় 
নিয়ে বাস্ত থাকতে পারে, যেমন, অর্ধোৎ্পাদন, শ্রমশালায় দক্ষতা অর্জন, 
ভাষাবিষ্া সংক্রান্ত তথ্যের ভাগারকে স্ত্পাকার করা, বা সাহিতিক উৎ- 
পাদনের কালক্রম নিরূপণ । কিন্তু এই ধরনের কাজ যদি কল্পনামূলক জীবন- 
দর্শনকে পরিবর্ধিত করার স্বার্থে কাজ না করে, তা হলে তা শিশুদের 

কর্মব্যস্ততার স্তরেই থেকে ঘায়। এ রকম কাজের বর্ণ আছে, প্রাণ নেই। 
এ কাজ সহজেই কৃপণের পুঁজির মতো মর্ধাদ! হারায় এবং ব্যক্তি তার 
যা আছে তা নিয়েই গর্ববোধ করে, জীবনের হেরফেরের মধ্যে যে তাৎপর্য 
দেখে ভাতে গর্ববোধ করে না। যে কোনো শিক্ষাই যদি এমনভাবে অন্ধাবন 

করা হয়, যাতে ত| জীবনের মূল্যবোধের সহিত সংশ্লিষ্টতাকে বৃদ্ধি করে, 

সমাজ-কল্যাণের প্রতি অধিকতর হুবেদিতা স্টি করে, এবং সেই কল্যাণের 

উন্নভিবিধান করার ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্যতা আনে, তাহলে তাই হুবে 
যানবিক পাঠ। 

গ্রীকদের মানবতাবাদী ভাবধার। ছিল দেশজ এবং একাস্তিক, কিন্ত 
তার বিস্তার ছিল সন্বীর্ণ। গ্রীক পরিধির বাইরে সকলেই ছিল বর্বর, এবং 

' জস্ভাব্য শক্র হিসাবে ছাড়া উপেক্ষনীয়। গ্রীক মনীবীদেয় সামাজিক পর্যবেক্ষণ 

ও জল্পনার ধার। ভীক্ষ থাকা সত্বেও, তাদের লেখার মধ্যে এমন কোনো 

শব নেই যাতে বোঝ! যায় যে, গ্রীক সভাত। আত্ম-অবরুদ্ধ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ছিল না। তাদের সভ্যতা বেতাদের ঘ্বণিত বিদেশী দয়ার অধীন, তাদের 

ধনে সে রকষের কোনো লন্দেহ ছিব বলে যনে হয় না। গ্রীক স্র- 
কাছের একাস্তিক লামাজিক ভাবধারা, এই ধারণা দিয়ে সীষিত ছিল যে 



৩৭৬ শিক্ষা দর্শন 

উচ্চতর কৃহি কোনো দাদত্ব ও অর্থনৈতিক বেগার শ্রেণী-সম্থলিত অধস্তন 
স্তরের উপর স্থাপিত; এই সব শ্রেণী রাষ্ট্রের স্থিতির জন্য অত্যাবশ্থকীয়। 
কিন্তু তবুও. এযারিস্টোটেল যেমন বলেছেন. তারা রাষ্ট্রের কোনো আসল অংশ 
নয়। বিজ্ঞানের প্রসার শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন বিপ্লব এনেছে এবং তার 

ফলে বিভিক্ন জনসমাজ, উপনিবেশ ও বাণিজোর মাধামে পরম্পরের সঙ্গে 

এত নিবিড় সংযোগে এসেছে যে, কোনো কোনো জাতি এখনও অন্যান্য 

জাতিকে যতো! 'অবজ্ঞার চোখেই দেখুন না কেন, কোনো দেশই এখন আর 

এমন অলীক ধারণা পোষণ করতে পারে না যে, তাদের জ্রীবনধার! পুরোপুরি 

তাদের মধ্যেই ধার্য হয়। এই, বিপ্লবই চাষী-বেগার প্রথা লোপ করেছে; 
এবং একটি কম-বেশী সংগঠিত কারখানা-মঙ্জতুর শ্রেণীর ্বট্টি করেছে । এদের 

রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে, এবং এরা উতৎপাদনশিল্পে কোনে! দাস্িত্ব- 

শীল অংশ নেওয়ারও দাবি রাখে ; এই দাবি বহু ধনী লোকদের সমবেদি তাপুর্ণ 
মনোযধোগও আকর্ণ করেছে। কারণ শ্রেণীগত প্রতিবন্ধক লোপ পাওয়ার 

ফলে তারা কম-ভাগ্যবান শ্রেণীদের নিকটতর সংযোগে এসেছে । 
এই অবস্থাকে এই বলে স্যত্রবন্ধ কর! যায় যে, প্রাচীন মানবতাবাদ 'তার 

এলাকা থেকে অর্থনীতিক ও শিল্পভিত্বিক শঙগুলিকে বাদ দিয়েছিল। কাজেই 

তা “একচোখো ছিল। এই অবস্থায়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যে শ্রেণীর খাস দখলে 

ছিল, কৃষ্টি অবশ্যন্ভাবীরূপে তাদেরই বুদ্ধিগত ও নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গীকে উপস্থাপিত 
করত। কষ্টির এ রকমের এতিহা আভিজাতাপূর্ণ (পূর্বে দেখুন, ৩৪* পুঃ)। 

এ জাতীয় কৃহি মৌলিক যৌথ স্থার্থবোধের উপর জোর না দিয়ে জোর দে তার 
উপরে, ঘা এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীকে ভিন্নরূপে চিহ্িত করে । এই 

কৃইির মানদণ্ড রয়েছে অতীত কালে? কারণ তার উদেশ্য হল, যা লাভ 

করা হয়েছে তাকে সংরক্ষিত করা, কুঠির পাল্লাকে বিশ্থারিতরূপে সম্প্রসারণ 

কর] নয় । 

শ্রমশিল্প এবং জীবিকার সঙ্গে যা কিছু যুক্ত, তা বেশী করে হিসাবে ধরার 
ফলে যে সব পরিবর্তনের উদ্ভব হয়, তাকে সচরাচর অতীত কাল থেকে পাওয়া! 

কুটির উপরে আক্রমণ বলে নিন্দা করা হয়। কিন্তু শিক্ষার কোনে গ্রশত্ততর 

দৃ্টিতননী শ্রমশিল্পভিত্তিক ক্রিয্না-কলাপকে ধারণা করে নেবে বুদ্ধিগম্য সঙ্গতি- 
গুলোক্ষে জনসাধারণের কাছে সহজগম্য করার সঙ্ঘটকরূপে, এবং ধাদেয 
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উত্তম সঙ্গতি আছে তাদের কুষ্টিকে অধিকতর দৃঢ় করার জন্তে। সংক্ষেপে, 
যখন আমর! একদিকে বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পের বিকাশের মধ্যে, এবং অন্যদিকে 
সাহিত্যিক ও সৌন্দর্যবোধীয় কর্ষণ ও অভিজাত সামাজিক সংগঠনের মধ্যে, 
নিকট সন্বন্ধ বিবেচনা করি, তখন আমরা কারিগরি বৈজ্ঞানিক পাঠ্য এবং 

পরিমার্জনামূলক সাহিত্যিক পাঠ্যের মধ্যে বিরোধিতা বুঝতে পারি। দি 
সমাজকে সত্য সত্যই গণতান্ত্রিক হতে হয়, তা হলে আমাদের সম্মুখে শিক্ষার 
এই ছেদ-ভেদ নিরসন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। 

সারাংশ 

মানুষ ও ভৌত প্রকৃতির মধো যে দার্শনিক ছ্ৈতবাদ গড়ে উঠেছে তা 

প্রকৃতিবাদী ও মানবতাবাদী পাঠের মধ্যে বিচ্ছেদে প্রতিফলিত হয়ে থাকে 

এবং তার সঙ্গে শেষোক্ত পাঠ্যকে অতীত কালের সাহিত্যিক লিপির পাঠে 

পরিণত করার প্রবণতা থাকে । এই ছ্ৈতবাদ ( অন্ত যেগুলে! দেখানো হয়েছে 

তার মতো ) গ্রীক চিস্তনের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়। তা আংশিক ভাবে এই 
কারণে উদ্ভূত হয়েছিল যে, রোমক ও বর্বর ইউরোপের সভ্যতা তাদের দেশস্ 
সৃষ্টি ছিল না; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তা ছিল গ্রীস থেকে ধার কর]। 

অন্ত আংশিক কারণ এই যে, অতীতের ঘে জ্ঞান সাহিত্যিক লিপির যধো 

প্রবেশ করেছিল, রাষ্ট্রীয় ও যাজকীয় ব্যবস্থা সেই জ্ঞানের অন্ুশাসনের উপর 

নির্ভরতার প্রতি জোর দিত। 
আধুনিক জ্ঞানের উত্তব তার শুরুতেই ভৌত প্রকৃতি ও মাহ্ষের ঘনিষ্ঠ 

সংযোগকে পুনঃপ্রতিষ্টিত করার পূর্বাভাষ দিয়েছিল। কারণ তা৷ ভৌতপ্ররুতির 
জ্ঞানকে মানবকূলের প্রগতি ও কল্যাণসাধনের উপায়বূপে অনুমান করেছিল । 

কিন্তু বিজ্ঞানের অব্যবহিত প্রয়োগ জনন্বার্থে নিয়োজিত না হয়ে বরং কোনে 

এক বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে নিয়োজিত হয়েছিল ; এবং বৈজ্ঞানিক সুত্রায়ণ-লক 

দার্শনিক হুত্রগুলি বিজ্ঞানকে, হয় আধ্যাত্মিক ও অভৌতিক সতারূপী মনুষ্য 
থেকে পৃথক কোনে। জড়বাদী বিষয়রূপে চিহ্নিত করেছিল, নয়তো মনকে 
একটি আধাত্ম্য মায়ায় রূপান্তরিত করেছিল । এই ভাবে শিক্ষায় বিজ্ঞান- 
গুলিকে জড়জগৎ সম্বন্ধীয় কারিগরি সংবাদ সম্বলিত একটি পৃথক পাঠক্রম- 



৩৭৮ শিক্ষা দর্শন 

রূপে গণ্য কনার ঝৌক দেখা দিয়েছিল। আর পুত্লাভন সাহিত্যিক পাঠাকে 
সংক্ষিত কর! হয়েছিল কোনো বিশিষ্ট যানবভাবাদী পাঠযরূপে। ইতিপূর্বে 
আমরা জানের ঘভিবাক্তি এবং তৎভিত্তিক পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে যে শিক্ষা 
প্রকরের বর্ণনা দিয়েছি, ভা, এই বিচ্ছেদ রোধ করার জন্য এবং মানুষের 

ব্যাপারে প্রকৃতি বিজ্ঞানগুলি যে স্থান অধিকার করে তার স্বীকৃতি দেওয়ায় 
সন্ত পরিকল্পিত হয়েছে। 



দ্বাবিংশ অধ্যায় 
ব্যক্তি ও জগং 

১। মনের অবিমিশ্র ব্যক্তিগত রূপ 

যে সমস্ত প্রভাব, জান ও কর্ণ, শ্রম ও বিশ্রাম, মানুষ ও ভৌত প্ররুতির 
মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, আমরা এতক্ষণ ভা নিয়ে ব্যাপূত ছিলাম । এদের 
প্রভাবে, শিক্ষার বিষয়-বস্ত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যে বিভক্ত হয়েছে। এগুলি 

নানাবিধ দর্শনেও হুত্রবদ্ধ হয়েছে, এবং তারা শরীর ও মন, তাত্বিক জান 

ও ব্যবহারিক বৃত্তি, ভৌত যন্ত্রকৌশল ও আদর্শ উদ্দেস্টের মধ্যে পারম্পরিক 

বিরোধিতা এনেছে। দার্শনিক দিক থেকে, এই সব নানাবিধ দ্বৈতবাদ, 
প্রথমে পৃথিবী থেকে ব্যক্তিগত ষনকে, এবং পরে একটি মনকে আর একটি 
মন থেকে একটা তীক্ষ সীমারেখায় চিহ্নিত করেছে। যদিও পূর্বের তিনটি 
অধ্যায়ে যে সব কথা বিবেচনা করা হয়েছে তার সাথে শিক্ষার কার্ধ্ুষের 

সম্পর্ক যতোটা স্থুম্পষ্ট, এই দার্শনিক অবস্থার সাথে তা ততোটা সৃম্পষ্ট নম্র 

তবুও কয়েকটি শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবেচনা এই দার্শনিক অবস্থার অন্থরূপ। 
যেষন বিষয়-বন্ত (জগতের প্রতিরপ ) এবং পদ্ধতির (মনের প্রতিরূপ ) 

মধ্যে যে বিরোধাভাস আছে বলে ধরে নেয়! হয় সেটি, এবং পাঠ্য বিষয়-বন্তর 

সন্ধে যৌলিক সংযোগ বাদ দিয়ে, স্বার্থবোধকে অবিষিশ্র ব্যক্তিগত কোনো 
কিছু বলে যনে করার ঝোঁক ইত্যাদি। আহ্যঙ্গিক শিক্ষাসংস্লিষ্টতা ছাড়াও, 
এই অধ্যায়ে দেখানো হবে যে, মন ও জগৎ সম্বলিত ছৈতবাদী দর্শন, একদিকে 
জান ও সামাজিক স্বার্থবোধের মধ্যে, এবং অন্যদিকে ব্যক্তিতা বা স্বাধীনতা, 
এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও অন্শাসনের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার 

সংঙ্চেষ এনেছে। 

ষনকে প্রাতিত্িক আত্মন্এর সঙ্গে একাত্ম করা এবং আত্মন্কে কোনো 
হলোচেঙপাঞ সন্ে একাত্ম কয়া খঅপেক্ষাকত আধুনিক । প্রীকদেনর এবং 

মধাযুগের বিধান ছিল, বাক্তিকে এমন কোনো! একটি খাত বলে মনে করা 
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ধার মধো দিয়ে এক সর্বাত্মক ও এঁশী শক্তি প্রবহমান রয়েছে | কোনো প্ররুত 

অর্থেই ব্যক্তি জাত! ছিলেন না; জ্ঞাতা ছিলেন “বুদ্ধি” বা হেতু বা যুক্তি, এবং 
তিনি ব্যক্তির মাধ্যমে কাজ করতেন। ব্যক্তির পক্ষে মনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 

করা মানেই হল তার নিজেরই বিপদ ডেকে আনা,__কেবল সত্োরই হানি 
কর।। যে মাত্রায় বুদ্ধির (যুক্তির, হেতুর ) পরিবর্তে বাক্তি নিজে "জাত হতেন' 
(সেই মাত্রাতেই প্ররুত জ্ঞানের স্থানে, অস্মিতা, ভ্রম ও অভিমত প্রতিস্থাপিত 

হতো। গ্রীক জীবনে পর্বেক্ষণ ছিল সুস্ঘ্ম ও সাবধানী এবং চিন্তন এত 

বন্ধনমৃক্ত ছিল যে, তা প্রায় দায়িত্বহীন জল্লনা-কল্পনায় পৌৎতো । কাজেই 

পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতির অভাবে ধ্যরূপ ঘটে থাকে, তাদের তত্বের পরিণতিও 

সেই রকম হতে | কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি ছাডা লোকে অবগতির 
কাজে নিষুক্ত হতে, এবং অন্তান্তের জিজ্ঞাসার ফলাফল দ্বারা পরীক্ষিত হতে 

পারে না। অন্তান্ের হাতে পরীক্ষিত হওয়ার দায় ছাডা মানুষের মন 

বুদ্ধিগম্যরূপে দাস্রিত্শীল হতে পারে না; সে ক্ষেত্রে ফলাফল গ্রাহা হয়, 

সৌন্দ্যবোধীয় সাষগ্ন্ত, পছন্দসই ৭, বা তার কর্তাদের পদমর্ধাদার কারণে । 

বর্বর যুগে সত্যের প্রতি মানুষের আরও বেশী বিনম্র মনোভাব ছিল। ধরে 

নেয় হতো! যে, গুরুত্বপুর্ণ জ্ঞান দৈবহ্তত্রে বাক্ক হয়, এবং কর্তৃত্বস্থত্রে তা 

পাওয়ার পরে সেই অন্রসারে কাজ করা ছাড়া, মনের দিক দিয়ে মান্ছষের 

আর কিছুই করার থাকে না। এই সমস্ত আন্দোলনের অধিকতর সচেতন 
দার্শনিক গুণ বাদ দিলে দেখা যায় যে, যেখানেই রীতির মাধামে বিশ্বাস 

হস্তাস্তরিত হয়, সেখানেই মন ও প্রাতিশ্বিক আত্মনকে চেনবার কথা কখনো 

কারও নেও আলে পা। 

যধাযূগে একটি ধর্মান্বিত ব্যক্তিত্ববাদ ছিল। প্রাতিশ্থিক আত্মার উদ্ধারই 
ছিল জীবনের গভীরতম উদ্বেগ । মধ্যযুগের শেষভাগে, এই প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিতা- 

বাদ সংজ্ঞাবাদীয় দর্শনগুলির মধ্যে একটা সংজাত স্থত্রায়। পেল। এই 

দর্শনগুলি জ্ঞানের গড়নকে এষন কিছু বলে মনে করত, ঘা বাক্তির নিজের 

ক্রিয়াকর্ম ও মানসিক অবস্থাদির দ্বারা নিজের যধ্যেই গড়ে ওঠে | যোড়শ 

শতকের পরে, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যক্িতাবাদ দেখ! দেওয়ার, এবং 

প্রতিবাধী ধর্মবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাক্তিয় পক্ষে নিজে নিজেই 
জ্ঞানাহয়ণের দাবি ও দাহিত্বের উপর জোর দেওয়ার কাল পুর্ণ হছল। তার 
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থেকে এই মতের উদ্ভব হল যে, জ্ঞান ব্যক্তিগত ও প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতার 
মাধ্যযেই সম্পূর্ণরূপে আসে। তারই পরিণতিরূপে মন, জ্ঞানের উৎস ও 

আধেয়,_ পুরোপুরি প্রাতিন্বিক বলে বিবেচিত হল। এইভাবে শিক্ষার 
দিক থেকে দেখা গেল যে, মন্টেগনে, বেকন, লক্ প্রমুখ শিক্ষা সংস্কারকগণ 
জনশ্রুতিলন্ধ সকল জ্ঞানকে প্রচগ্ডভাবে প্রকাস্তে অভিযুক্ত করছেন, এবং 
জোরের সহিত বলছেন যে, যদিও বা বিভিন্ন বিশ্বাস সত্য হয়, তা হলেও 

ওগুলি যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে না জন্ম নেয় এবং তা দিয়ে পরীক্ষিত 

না হয়, তা হলে তারা জ্ঞান গঠন করে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কর্তৃত্বের 

বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, এবং বহু বাধাবিপত্তি সপ্টেও, কর্মে ও জিজ্ঞাসায় স্বাধীনতার 

জন্ভ তীব্র সংগ্রাম, ব্যক্তিগত পধবেক্ষণ ও ধারণাদির উপর এত বেশী জোর 

আনল ষে, মনকেই পৃথক কর! হল, এবং যে জগত্টাকে জানতে হবে তার 

থেকে তাকে আলাদ! রাখা হল। 

দর্শনের যে শাখা জ্ঞানতত্ব,_অর্থাৎ জ্ঞানের তাত্বিক রূপ--তার মহান 

বিকাশের মধ্যে, মনের এই পৃথকীকরণ প্রতিফলিত হয়। আত্মন-এর সঙ্গে 

মনের এই একীকরণ, এবং আত্মন্কে একটা কিছু স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বলে তুলে ধরা, জ্ঞাতা মন, এবং জগতের মধ্যে এমন একটি ব্যবধান ৬টি 

করল যে, কি করে যে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হতে পারে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠল। 

ষদ্দি আত্মন্-জ্ঞাতা,_ এবং বিষয় জ্ঞাতবা বস্ত,এদের পারস্পরিকভাবে 

সম্পূর্ণ পৃথক বলে ধরা হয়, তা হলে এমন একটি তত্ব গঠন করা আবশ্ঠিক 

হয়ে ওঠে যা, তা দিয়ে,কি করে জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে যোগস্ুত্র 

স্থাপিত হয়, এবং বৈধ জ্ঞান আসে সেটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। এই সমস্যাটি 

এবং মনের উপরে জগতের ও জগতের উপরে মনের সভভাব্য ক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট 

সমস্যাটি দার্শনিক চিন্তার প্রায় সর্বগ্রাসী জল্পনা হয়ে দাড়াল। জগৎটা 

আসলে যেকি, আমরা ত। জানতে পারি না, মাত্র মনের উপরে তার যে 

ছাপ পড়ে, সেটাই জানতে পারি। কিন্বা, প্রাতিশ্থিক মনের বাইরে কোনে! 

জগৎ নেই; কিন্বা জ্ঞান কেবল মনের নিজ অবস্থাস্তরেরই এক প্রকারের 

অনুষঙ্গ ইত্যাদি তত্বগুলি এই জল্পনারই ফল। আমরা এদের সত্যতার সঙ্গে 

সরাসরি সংঙ্ষি্ই নই। কিন্তু এই সমস্ত বেপরোয়া মীমাংসা যেবণ ব্যাপক- 

ভাবে গৃহীড় হয়েছিল। তা মনকে বে কি পরিমাণে বাস্তব জগতের' উপর 
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চালানো হয়েছিল, তারই সাক্ষ্য দেয়। বিভিন্ন সংস্জাত অবস্থ! ও ক্রিয়া- 
প্রণালী সম্বলিত, এবং প্রকৃতি ও সমাজ থেকে স্বতন্ত্র এমন একটি অন্তর্জগৎ 

আছে যা অন্ত সব কিছু থেকে অধিকতর বাত্তব ও অব্যবহিতরূপে জাত, _ 
এরূপ ধারণা করার ফলে ঘনের প্রতিশব্বরূপে "চেতনা" শবটির ক্রষবর্ধনশীল 
প্রশ্বোগ এ এক কথারই সাক্ষ্য দেদ্ব। অল্প কথায়, বাবহারিক ব্যক্তিবাদকে) 
বা কর্মক্ষেত্রে চিন্তনের অধিকতর স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামকে, দার্শনিক 
আধ্যাত্ববাদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল । 

২। পুনর্গঠনের সংঘটকরন্কপ প্রাতিম্বিক মন 

স্পষ্টই দেখা যাবে যে, এই দার্শনিক আন্দোলন, বাবহারিক আন্দোলনের 
তাৎপর্ককে তুল বুঝেছিল। এটি তার প্রতিকৃতি হওয়ার পরিবর্তে হল তার 

বিকৃতি বিশেষ। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ ভৌত-প্রকৃতির সঙ্গে এবং পরম্পরের 
সঙ্গে সংযোগ থেকে মুক্তি লাভের যুক্তিহীন চেষ্টায় নিষুক্ত হয়নি। তারা 
প্রকৃতি -ও সমাজের “মধ্যে” অধিকতর স্বাধীনত লাভের জন্ত চেষ্টা করছিল। 

«তার! বন্ধ ও মানব সম্বলিত জগতের মধ্যে পরিবর্তনের সুচনা করার জন্য 

অধিকতর ক্ষমতা চেয়েছিল; চেয়েছিল গতিবিধির বৃহত্বর পরিধি। এবং 

কাজেই এই গতিবিধি যে সব পর্যবেক্ষণ ও ধারণাদিকে সচিত করে তাতে 
অধিকতর ম্বাধীনতার আকাক্ষা করেছিল। তারা জগৎ থেকে পৃথক হতে 
চায়নি, চেয়েছিল তার সাথে আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগ । তারা এতিহ্ের মাধ্যষের 
পরিবর্তে নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে তাদের বিশ্বাস গঠন করতে চেয়েছিল । 
তারা! তাদের সহ্যাত্রীদের সঙ্গে নিকটতর যিলন চেয়েছিল, যাতে তারা 

পরম্পরকে অধিকতর সফলত! সহকারে প্রভাবান্বিত করতে পারে, এবং 

পারস্পরিক উদ্গেশ্টের স্বার্থে তাদের নিজ নিজ কর্মধারাকে একত্বিত করতে 

পায়ে। 
বিভিন্ধ বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের মনে হয়েছিল যে, জ্ঞানের নাষে যা! চল্ছে, 

ভা! বহুল পরিষাশে কেবল অতীতের পুঞীভৃত অভিমত । এর অনেকগুলিই 

যুক্তিতবীন , আর বে সব অংশ ততন্ক, তাও অন্ুশাসনের চাপে গৃহীত হয় বলে 

যোধগন্য হয় ন|। মানুষদের নিজেদেরই পর্যবেক্ষণ করতে হবে? নিজেফেরই 
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তত্ব গঠন করতে হবে, এবং ব্যক্তিগতভাবে তা! পরীক্ষা করে দেখতে হবে। 
এই পদ্ধতিই হুল, ধর্মবাদকে সত্য বলে চাপানোর একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা । 
সত্যের নামে চাপানোর ব্যবস্থা মনকে সত্যের প্রতি মৌন সম্মতির বিধিবদ্ধ 
ক্রিয়াভে সীমিত করে। যাকে সময় সময় অবগতির অবরোহী পদ্ধতির 
স্থানে আরোহী পদ্ধতির প্রবর্তন বল! হয়, এটাই হল তার অর্থ। এক অর্থে, 
মানুষ তার অব্যবহিত ব্যবহারিক দায়দায়িত্ব নিয়ে কাজ কারবারের ক্ষেত্রে 
সব সময়েই কোনো না কোনো আরোহী প্রথা প্রয়োগ করে আসছে। * 
স্বাপত্যবিষ্যা, কৃষি, শ্রমশিল্পীয় উৎপাদন ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক বস্তর ক্রিয়া 
বিক্রিয়ার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই রাখতে হতো, এবং সংশ্লিষ্ট ধারণাদিকে 
ফলাফল দিয়েই কিছু পরিমাণে পরীক্ষা করে দেখতে হতো। কিন্তু এমন 
কি, এ সব ক্ষেত্রেও শুধু রীতির উপরেই অসঙ্গত রকম আস্থা রাখা হতো; 
এবং বুবেন্থঝে কাজ না করে বরং একটা অন্ধ রীতির অন্থস্থতিই 
চলতো । এই পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ পদ্ধতিকে কেবল প্বাবহারিক* বিষয়ের 
মধ্যেই সীমিত রেখে, ব্যবহারিক বৃত্তি এবং তাত্বিক জ্ঞান বা সত্যের মধ্যে 
একট! তীক্ষু প্রভেদ রাখ! হতো! (বিংশ অধ্যায় দেখুন )। স্বতন্ত্র নগরগুলির 
উদ্ভব, পর্ধটনের বিকাশ, উদ্ঘাটন, ব্যাপক পগা-বিনিময়, পণ্যোৎপাদনের & 
ব্যবসায়ের নতুন পদ্ধতির উদ্ভব মানুষকে নিশ্চিতরূপেই তাদের নিজেদের 
সঙ্গতির উপরই দাড় করাল। গ্যালিলিও, ডিকার্টে প্রমুখ বৈজ্ঞানিক সংস্কারকগণ 
এবং তদের উত্তরাধিকারীরা ভৌত প্রকৃতির তথ্যাবলীকে বোঝাবার অন্ত 
সদৃশ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। ফলে, আবিষ্কারের আগ্রহ, পাওয়া 

বিশ্বাসগুলিকে সুন্্রবন্ধ ও “প্রমাণিত” করার আগ্রহের স্থানটিকে দখল করল। 
এই সব আন্দোলনের কোনো দার্শনিক ব্যাখ্যা, প্ররুতপক্ষেই জানলাভ 

করা এবং বিশ্বীসগুলিকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে দেখায় দাবি ও দায়িত্বের 
উপর গুরুত্ব দিত,_তা যে কোনো অস্থশীসকমণ্ডলীই তার প্রমাণ যৃগিয়ে 
থাকুন না কেন। কিন্তু তাতে তা ব্যক্তিকে জগৎ থেকে, এবং কাজেই 
তাত্বিকরূণে, এক ব্যক্তিকে আর এক ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করত না। ভাতে 

এই উপলব্ধি আসত যে, এরূপ ছিরন্ুত্র, নির়বচ্ছিন্নভার ভাঙন, আগে 
থেকেই তাদের প্রচেষ্টার সফলতার সম্ভাবনাকে অস্বীকার্য করেছে। বস্ততঃ 
প্লাতিট লোকই কোনো! না কোনো লাষাজিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছে এবং 
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চিরকালই তা হতেই হবে । কেবল এই সহজ কারণ বশতঃই তার বিভিন্ন সাড়া 
বোধবুদ্ধিসম্পন্ন হতে থাকে, বা এমন একটা অর্থলাভ করতে থাকে যে, তাতে 
সে একটি স্বীকৃত অর্থবোধ ও মূল্যবোধের বাতাবরণে বাস করে, এবং কাজ 
করে? (পূর্বে দেখুন, ৩য় অধ্যায় )। সামাজিক আদান-প্রদানে, এবং নানারূপ 

বিশ্বাস সম্বলিত ক্রিয়া-কলাপে অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে সে ক্রমে ক্রমে একটি 

নিজন্ব'মনকে আয়ত্ব করে । মনকে আত্মন-এর কোনো বিশুদ্ধ বিচ্ছিন্ন সম্পত্তি 

বলে গণ্য করার ধারণাটি সত্যের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। যে মাত্রায় 
তার চারপাশের জীবন-ধারার মধ্যে বস্ত ও বিষয়ের জ্ঞান মূর্ত, আত্মন সেই 
মাত্রাতেই মন “অর্জন” করে ।এ নিজে নিজেই নতুন করে জ্ঞান নির্মাণ করতে 
থাকে,_ আত্মন এ রকমের কোনো একট! পৃথক মন নয়। 

তথাপি, যে জ্ঞান বিষয়মুখী ও নৈর্ব্যক্তিক, এবং যে চিন্তন অন্তমু্ী ও 
ব্যক্তিগত তার মধ্যে বৈধ পার্থক্য থাকে । এক অর্থে জ্ঞান হ'ল তাই, যা 

আমর! বিনা! বিচারে মেনে নেই। যা স্থিরীকৃত, মীমাংসিত, প্রতিষ্ঠিত ও 

নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছে, তাই হ'ল জ্ঞান। আমরা যা কিছু সম্পূর্ণরূপে জানি, তার 

সম্বন্ধে চিন্ত। করার দরকার হয় না। চলিত কথায় তা নিশ্চিত, সন্দেহাতীত। 

শুর অর্থ কেবল নিশ্চয়তাবোধ নয়। তা কোনো ভাবরস স্থচিত করে না, 

_ স্থচিত করে ব্যবহারিক ভঙ্গী, সঙ্কোচ বা ওজর ছাড়া কাজে রাজী হওয়া । 

অবশ্ট আমাদের ভূল হতে পারে । এক সময়ে যাকে জ্ঞান বলে,_ তথ্য ও 

সত্য বলে; ধরা হয় সেটি তা নাও হতে পারে। কিন্তুযা কিছুই বিন! 

প্রশ্নে ধরে নেওয়া হয়, পয়ম্পরের সঙ্গে ও প্রকৃতির সঙ্গে আদান-প্রদানের 

মধ্যে শ্বীকার করে নেওয়া হয়, সেই সময়টিতে তাকেই জ্ঞান “বলা হয়” । 

বিপরীত পক্ষে, আমরা দেখেছি যে, চিন্তন শুর হয় সংশয় ও অনিশ্চয়ত! 

থেকে। তা কোনো মালিকানা ও সম্পত্তি হওয়ার পরিবর্তে, জিজ্ঞাস 

মন্ধান ও. অনুসন্ধানের মনোভাবকে চিহ্নিত করে। তার সমালোচনাপুর্ণ 

' ক্রিয়া-প্রণালীর ভিতর দিয়ে প্রকৃত জ্ঞানকে পুনরীক্ষন ও সম্প্রসারণ করা 

হয়; এবং বিষয়া্দির অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় পুনর্গঠিত হয়। 

স্পষ্টতঃই ; বিগত কয়েক শতক আমাদের বিভিন্ন বিশ্বাসের পুনরীক্ষণ 

ও পুনর্গঠনের আদর্শ কাল ছিল। প্রকৃতপক্ষে, লোকে স্থিতির বাস্তবতা 

'বংযিষট -পুকুযাহুক্রমিক বিশ্বাসগুলিয় সব কিছুকে ছুড়ে ফেলে দেয়নি, তাদের 
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প্রাতিজনিক একতরফা সংবেদন ও ধারণাদি নিয়ে নতুন করে কাজ আরম, 

করেনি। ইচ্ছা থাকলেও তারা তা করতে পারত না; এবং তা যদ্দি সম্ভব 
হতো তাহলে তার একমাত্র পরিণাম দীড়াত একটা সর্বময় জড়বুদ্ধিতা । 
জ্ঞান বলে যা-কিছু চলে আসছিল, লোকেরা তাই নিয়েই শুরু করেছিল, 

এবং যে সব ভূমিকার উপরে তা স্থাপিত ছিল সেগুলিকে বাদ-বিচার সহকারে 

তদন্ত করেছিল। তারা ব্যতিক্রমগ্ুলিকে লক্ষ্য করল এবং যা-কিছুতে 

বিশ্বাস করা হতে। তার সঙ্গে সামঞ্তস্তহীন তথ্যগুলিকে নজরে আনার জন্ত 
তারা নতুন যস্ত্রকৌশলের ব্যবহার করল | পূর্বপুরুষেরা ষে জগতের উপর 
আস্থা স্থাপন করেছিলেন তীরা তার থেকে একটি' ভিন্ন জগতের ধারণ। করে 

নিতে তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রয়োগ করল। কাজটা ছিল টুকরো টুকরো 
খুচরা ধরনের কাজ। এক এক বারে এক একটি সমস্তা"হাতে নেয়া হতো। 

এই সব পুনরীক্ষণের মোট ফলাফল জগৎ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী ধারণাদ্রির বিপ্লব 

ঘটাল। যা ঘটল, তা হল, পূর্ববর্তী বুদ্ধিগম্য অভ্যাসগুলির পুন:সংগঠন ; 

এবং পুর্ববর্তী সকল সংযোগ থেকে কাটা ছাড়া হলে য। হতো তার থেকে 

তা অশেব প্রকারে বেশী কার্ধকারী হ'ল। 
এই অবস্থা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বা আত্মসত্তার ( আত্মনের ) ভূমিক১ 

সম্বন্ধে একটি সংজ্ঞার্থের অবতারণা করে , সেটি হল, গৃহীত বিশ্বাসগুলির 

পুননলির্দেশ বা পুনঃসংগঠন। প্রতিটি নতুন ধারণার,__প্রচলিত বিশ্বাস দ্বারা 
অন্থমোদিত বিশ্বাস থেকে পৃথক প্রতিটি ধারণারই,_ উৎপত্তিস্থল থাকবে 

ব্যক্তির মধ্যে। নতুন ধারণাবলী সর্বক্ষণই অঙ্কুরিত হচ্ছে। কিন্তু রীতি- 
শাসিত সমাজ তাদের বিকাশে উত্সাহ দেয় না। বিপরীতপক্ষে, তা তাদিকে 
চেপে দ্দিতে চায়। এর একমাত্র কারণ হ'ল যে, সেটি প্রচলিত ধারণা থেকে 
ভিন্নপথাবলম্বী। এ রকমের একটি সমাজের মধো, যে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী আর 
সকলের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভিন্নরূপ হয়, সে ব্যক্তির চরিত্র সন্দেহভাজন হয়, 
তাতে লেগে থাকা তার পক্ষে সাধারণতঃ মারাত্মক হয়। যেখানে বিশ্বাসের 

সামাজিক প্রহরা ততোটা কড়া নয়, এমন কি সেখানেও, নতুন ধারণা যাতে 

যখোপযুক্তর্ূপে বিস্তারিত করা যায়, সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা তার জন্যে 

যন্ত্রপাতি যোগাতে ব্যর্থ হতে পারে; কিম্বা, ধারা এই সব ধারণা পোষণ 
করেন, তাদের পক্ষেও কোনো বৈষয়িক সমর্থন ও পুরস্কার যোগাঁতেও বার্থ 

৫ 
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হতে পারে। কাজেই সেগুলি কেবল অসার কল্পনা, আকাশ-কুন্বম বা লক্ষ্য- 
হীন দূরকল্পন হয়েই পড়ে থকে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিপ্লবে পর্যবেক্ষণ ও 
কল্পনার স্বাধীনতা সহজে পাওয়া যায় নি; তার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে ; 
ুদ্ধিগম্য স্বাধীনতার জন্য অনেককে দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছে । কিন্তু মোটের 

উপর, আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ, অন্ততঃ কোনো কোনে ক্ষেত্রে, রীতির 
ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে প্রথমে অনুমতি দিয়েছে এবং 
পরে সুবিবেচনার সঙ্গে উৎসাহও দিয়েছে । আবিষ্কার, গবেষণা, নতুন নতুন 
দিকে জিজ্ঞাসা, উদ্ভাবনশীল রচনা প্রভৃতি, শেষপক্ষে, হয় সামাজিক দস্তর, 
নয় কিছু মাত্রায় সহনীয় হয়ে দীড়াল। 

সে যাই হোক, আমরা এর আগেই যেমন দেখেছি, জ্ঞানের বিভিন্ন 
দার্শনিক তত্ব ব্যক্তির মনকে এমন কোনো! একটা! স্থির দণ্ড বলে মনে করে 

তুষ্ট থাকেনি যে, তার উপরেই বিশ্বাসগুলির পুনর্গঠন পাক খাচ্ছে, এবং 
এইভাবে ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতি ও জনমানব সম্বলিত জগতের নিরবচ্ছিন্নতা 
বজায় থাকছে। তারা ব্যক্তি-মানসকে একটি পৃথক সত্তারূপে মনে করেছে, 
যা প্রতিটি লোকের মধ্যেই সম্পূর্ণ, এবং যা ভৌত প্রকৃতি থেকে, কাজেই 
আর সকল মন থেকে বিচ্ছিন্ন। এই ভাবে একটি বৈধ বুদ্ধিগম্য ব্যক্তিতা- 
বাদকে- প্রগতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য পূর্বতন বিশ্বাসগুলির সমালোচনাপূর্ণ 
পুনরীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গীকে,_-একটি নৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিতাবাদে স্ম্পষ্- 
রূপে সুত্রবদ্ধ করা হ'ল। যখন মনের ক্রিয়া রীতিগত বিশ্বাসগুলি নিয়ে যাত্রা 
শুরু করে এবং সেগুলির এমন বূপাস্তর ঘটাতে চেষ্টা করে যে তারাও আবার 
সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করতে পারে, তখন ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিষয়ের 
মধ্যে কোনো বিরোধিত! থাকে না। অভ্যাসের সমরূপতা যেষন সমাজ 
সংরক্ষণের ঘটক, ঠিক সেইভাবেই পর্যবেক্ষণ, কল্পনা, বিচারবুদ্ধি ও উদ্ভাবনের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধিগমা ভিন্নরূপতা সমাজ-প্রগতির ঘটক। কিন্তু যখন ধরে 
নেওয়া! হয় যে, কোনে! এক ব্যক্তির মধ্যেই জ্ঞান জন্ম নেয় ও বিকাশলাভ 
করে, তখন যে সকল গ্রন্থি এক ব্যক্তির মনকে তার সহ্যাত্ত্রীদের মনের 
সঙ্গে গ্রথিত করে, সেগুলোকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করা হয়। 

যখন ব্যক্তিধর্মী মানসিক ক্রিয়াগুলির সামাজিক গুণ উপেক্ষা করা হয়, 
ভুখন যাব্যকিকে তার সহ্যাত্বীদের সাথে স্থসম্বদ্ধ করবে, তার যোগস্ত্র 
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দেখতে পাওয়া একটা সমস্যা হয়ে দীড়ায়। এক্ষেত্রে জীবন প্রবাহের বিভিন্ন 

কেন্দ্রগুলিকে জ্ঞাতসারে পৃথক পৃথক করে নৈতিক বাক্তিতাবাদকে স্থাপন 

করা হয়। এই ধারণার মূলে এই রয়েছে যে, প্রতিটি লোকের চেতনা 
সম্পূর্ণূপেই প্রাতিজনিক, একটি আত্ম-অবরুদ্ধ মহাদেশ; এ নাকি অন্য 
প্রত্যেকের ধারণা, বাসনা ও অভিপ্রায় থেকে মৌলিকরূপে স্বতন্ত্র। কিন্ত 
মান্গষে যখন কাজ করে, তখন তারা তা করে একটি যৌখ জন-জগতের মধ্যে । 

পৃথকীকৃত এবং স্বতন্ত্র সংজ্ঞাত মন-সম্বলিত তত্বটি এই সমস্যা জাগায় ঘে, 
ঘর্দি বিভিন্ন অনুভুতি, বিভিন্ন ধারণা ও বিভিন্ন বাসনার, একের সঙ্গে 

অপরের কিছুই করার না থাকে, তা হলে এদের থেকে যে সব ফাজকর্ম চালু 
হয়, সামাজিক বা জন-ম্বার্থে কি করে তাদের নিয়ন্ত্রিত করা যায়? যদি 

অহংবাদী চেতনা থাকে তাহলে সে কাজ কি করে ঘটে যা অন্যান্যের 

কাজেরও খেয়াল রাখে। 

যে সমস্ত নীতিবাদী দর্শনে এ রকম প্রস্তাব নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে, 
সেখানে প্রশ্নটি বিবেচনা করা হয়েছে চারটি বিশিষ্ট পন্থায়। 

(১) একটি পদ্ধতি ঘটনাবলীর অগ্রগতি যা নিতান্ত অনিবার্ধ 

করেছে তার সাথে আপস মীমাংসা করে নিয়ে প্রাচীন অন্থশাসনিক* 
অবস্থার উজ্জীবনকে উপস্থাপিত করে। এর মধ্যেও কোনো ব্যক্তির 

চারিত্রিক ব্যতিক্রম ও অতিক্রমকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হয়; বাহক 

অন্থশাসনিক নির্দেশ ছাড়া যা কিছু ঘটে, মূলতঃ সেগুলি ব্যক্তির সেই 
সব অন্তর্নিহিত আলোড়ন, বিদ্রোহ ও বিক্ৃতিরই প্রমাণ। মূল নিয়ম 
থেকে পৃথকভাবে, কার্ততঃ কোনো কোনে! কারিগরি এলাকাতে, 

যেমন গণিত, পদার্থবিষ্ঠা, জ্যোতিরিগ্ঠা এবং এদের থেকে যে সব 

কারিগরি উদ্ভাবন-কৌশল কৃষ্টি হয় সেগুলির ক্ষেন্ত্ে_বৃদ্ধিগম্য ব্যক্তি- 
তাবাদকে বরদাস্ত করা হয়। কিন্তু নৈতিক, সাঘাজিক, আইনগত ও 
রাজনীতিক বিষয়ে অনুরূপ পদ্ধতির প্রয়োগে অসম্মতি থাকে | এ সব ক্ষেত্রে 

বিধানই থাকবে সর্বপ্রধান); যে সকল শাশ্বত সত্যের আত্ম-গ্রক্কাশ ও সহজ- 
প্রকাশ ঘটেছে, বা যা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রজ্ঞালন, সেগুলি ব্যক্তিগত 
পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটা অনতিক্রম্য সীমারেখা চিহ্নিত করেছে । 

বিপথগামী লোকদের পক্ষে এই সব সীমা লঙ্ঘন করার চেষ্টাকেই সমাজের 
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ছুর্গতির কারণ বলে ধরা হয় । পদার্থ-বিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞানের মাঝখানে 

পড়ে জীবন-বিজ্ঞান; কেবল সংসাধিত তথ্যাবলীর চাপে পড়েই, এখানে 
অবজ্ঞাভরে জিজ্ঞাসার স্বাধীনতাকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। যদিও অতীত 

ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে, জিজ্ঞাসার ক্রিয্না-প্রণালীর ভিতরেই যে দায়িত্ 
গড়ে ওঠে, তার উপর ভরসা রেখেই মানব কল্যাণের সম্ভাব্যতাগুলিকে 

প্রদারিত এবং অধিকতর স্থায়ী করা হয়, “অনুশাসনিক” তত্বটি সত্যের এমন 

একটি পবিত্র রাজ্যকে আলাদা করে রাখে যে, সেটিকে বিশ্বাসের ব্যতিক্রমের 

অন্রপ্রবেশ থেকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে শাশ্বত সত্যের 

উপর জোর নাও পড়তে পারে, কিন্তু সে জোরটি পড়ে পুস্তক ও শিক্ষকের 

অন্থশাসনের উপর ; ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমকে উৎসাহ দেওয়া! হয় না। 
(২) আর একটি পদ্ধতিকে কখনো! কখনো যুক্তিবাদ বা বিমূর্ত বুদ্ধিবাদ 

বলা হয়। এক্ষেত্রে এতিহ্, ইতিহাস এবং সকল মূর্ত বিষয়-বস্ত থেকে 
পৃথক করে একটি বিধিবদ্ধ যৌক্তিক ধী-শক্তি দাড় করানো হয়। যুক্তির 
এই শক্তিকে, আচরণকে সরাসরি প্রভাবিত করার ক্ষমতা দিয়ে ভূষিত করা 

হয়। যেহেতু এই শক্তি পুরোপুরিভাবে সাধারণ ও নৈর্যক্তিক আকৃতিতে 

কাজ করে, সেই হেতু যখন বিভিন্ন লোকে যুক্তিপিদ্ধ সিদ্ধান্ত অন্থ্যায়ী কাজ 
করে, তখন তাদের ক্রিয়াকলাপ বাহৃতঃ সঙ্গত থাকে । এই দর্শনটি যে 

অনেক উপকারে লেগেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে সমস্ত 

মতবাদের পেছনে এঁতিহা ও শ্রেণীগত স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নেই, সেগুলির 
নঞর্থক ও দ্রাবক সমালোচনার ক্ষেত্রে এটি একটি শক্তিশালী উপকরণ 

ছিল। এটি আলোচনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আনতে এবং বিভিন্ন বিশ্বাসকে 

ষে সব যুক্তির মানদণ্ডে ফেলতে হবে, তার ধারণা আনতে অভ্যস্ত করেছিল। 

এটি মানুষকে বিতর্ক, আলোচনা ও সম্মতির উপর নির্ভর করতে অভ্যন্ত 

করে নিয়ে, পক্ষপাতিত্ব, কুসংস্কার ও পাশবিক বলের ক্ষমতার মৃল্যকে হাঁস 

করেছিল, এনেছিল অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রা্লতা ও শৃঙ্খলা । কিন্ত 

মানুষের মধ্যে নবতন্ন বন্ধন ও মিলন ঘটানোর বদলে, প্রাচীন মিথ্যা ধারণা 

গুলির বিনষ্টি সাধনেই এর প্রভাব বেশী ছিল। যুক্তিকে বিষয়-বস্ত থেকে 

পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো কিছু বলে ধারণা করার জন্যে এই দর্শনের আকার- 

গত ও শৃন্তগর্ভ স্বরূপ, এঁতিহাসিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর এর বৈরী মনোভাব 



ব্যক্তি ও জগৎ ৩৮৯ 

এবং জীবনের ক্রিয়াশীলতার উপকরণরূপে অভ্যাস, সহজ প্রবৃতি ও প্রবণতার 
প্রভাবকে অমান্য করা ইত্যাদি কারণে, কোনে স্থনিরদিষ্ট লক্ষ্য ও পদ্ধতির 

যুক্তি দিতে সেটি অক্ষম হয়েছিল। নগ্ন যুক্তিবিদ্যা, উপস্থিত বিষয়-বস্তর 
বিন্যাস ও সমালোচনা করতে যতোই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তা তার 
নিজের মধ্যে থেকে নতুন বিষয়-বস্ত গড়ে তুলতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে 
এর অন্ুবন্ধী বিষয় হল, শিক্ষার্থীর ধারণাগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পারম্পরিক 

মিল আছে কিন! তার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই, মিল ঘটানোর জন্য পুর্বপ্রস্তত 

সাধারণ নিয়ম ও নীতির উপর আস্থা স্থাপন কর]। 

(৩) যখন ফরাসীদেশে এই যুজ্কিবাদী ভর্শন বিকাশলাভ করছিল, তখন 

চেতনার ভিন্ন ভিন্ন ধারা থেকে যে সব কর্ম প্রশ্থত হয় সেগুলির বাহক 

একত্ব সাধনকল্পে ইংরেজী ভাবধার! মান্নষের বোধগম্য আত্ম-স্বার্থের প্রতি 
আবেদন করেছিল। আইন ব্যবস্থা, বিশেষতঃ দণ্ডমূলক প্রশাসন, এবং 
সরকারী কান্থনকে এমনতর করতে হবে যাতে তা একজনের নিজের ব্যক্তিগত 

সংবেদনগুলি থেকে যে সব ক্রিয়া চালু হয়, সেগুলিকে অন্যান্তের আবেগাহ- 
ভূতির প্রতি হস্তক্ষেপ করতে বিরত করে। শিক্ষা ব্যবস্থার কাজ হবে 
লোকদের মধ্যে সেই চেতনা জাগানো যাতে একজন তার ব্যক্তিগত স্থখের 
অনুধাবনকে স্থায়ী করার জন্তে, অন্যান্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে, এবং 

তাদের কল্যাণের জন্য কিছু মাত্রায় সদর্থক খেয়ালও অতি অবশ্যই রাখে । 

একজনের আচরণের সঙ্গে অন্যান্ের আচরণের সাম€শ্য সাধনের উপায়রূপে 

প্রধান জোর দেওয়! হয়েছিল অবশ্য ব্যবপায়ের উপরে । বাণিজ্যে প্রত্যেকেই 

তার নিজের অভাবপুরণের দিকে লক্ষ্য রাখে; কিন্ত কেবল অপরকে কোনো 

সামগ্রী বা সেবাদান করেই সে তার মুনাফা! লাভ করতে পারে। এইভাবে 
লোকে তার নিজের চেতনার প্রাতিজনিক স্থখকর অবস্থার বৃদ্ধির প্রতি 
লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে, অন্তান্তের চেতনাকে অংশদান করে। এখানেও, 

কোনো সন্দেহ নেই যে, এই অভিমত, চেতনাময় জীবনের মূল্যবোধের 
একটি উচ্চপর্যায়ের উপলব্ধির প্রকাশ ও উন্নত বিধান । এবং এতে হ্বীরুত 

হয়েছিল যে, শেষ পক্ষে, প্রাতিষ্ঠানিক বাবস্থাগুলিকে সংজ্ঞাত অভিজ্ঞতার 

পাল্লা জোরদার করতে ও বাড়াতে তারা যে অংশদান করে, তাই দিয়েই 
বিচার করতে হবে। একটি বিশ্রামিক শ্রেণীর নিমুন্ত্রণের উপর প্রতিপ্রিত 



৩৯ শিক্ষা দন 
সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কাজ, শিল্প ও যন্থকৌশলকে যে রকম হীন চক্ষে দেখা 

হতো এই দর্শন তা থেকেও এগুলিকে উদ্ধার করার পক্ষে অনেক কিছু 
করেছিল। উভয় দিক থেকেই সে দর্শন একটি প্রশস্ততর এবং অধিকতর 

গণতান্ত্রিক সামাজিক সংশ্লিষ্টতার পৃষ্ঠপোষক হয়েছিল। কিন্তু তার গোড়ার 

মুখবন্ধের সঙ্কীর্ণতাই তাকে কলঙ্কিত করেছে। সে মতবাদ এই যে, 
প্রত্যেক ব্যক্তিই কেবল তার নিজের হখ-ছুঃখ বিবেচন1! করে কাজ করে, 

এবং তথাকথিত উদার ও সমবেদী কাজগুলো! কেবল তার নিজের আরামকে 

স্থনিশ্চিত করারই পরোক্ষ উপায়। অন্য কথায় যে কোনে! মতবাদ সর্বজনীয় 
সংঙ্লিষ্টতাগুলিকে পুননির্দেশং ও পুনরুপযোগী করার প্রয়াসের পরিবর্তে, 

মানসিক জীবনকে একটি আত্ম-অবরুদ্ধ সততায় পরিণত করে, এ দর্শন তার 

অন্তনিহিত পরিণামগুলিই ব্যক্ত করেছে। এটি মানুষের মিলনকে একটি 

বাহিক গণাগাথার ব্যাপার করে তুলেছিল। কারলাইল অবজ্ঞাভরে ঘোষণা 
করেছিলেন যে, এটি হল একটি নৈরাজোর সহিত কনেস্টবল সম্বলিত তন্ত্র 

এবং এটি মানুষের মধ্যে কেবল কোনো “তহবিল সংক্রান্ত সম্পর্ককেই” 

স্বীকৃতি দেয়; শিক্ষাক্ষেত্রে আনন্দবোধক পুরস্কার ও বেদনাদায়ক ব্যবস্থার 

মধ্যেও এই দর্শনটির প্রতিরূপ অতিশয় স্পষ্ট । 
(৪) বিশিষ্ট এক জার্ধান দর্শন আর এক পথের অন্থনরণ করেছিল। 

প্রধানতঃ যেটি ডিকার্টে এবং তার ফরাসী উত্তরাধিকারীদের যুক্তিবাদী দর্শন 

ছিল, এই দর্শন তার থেকে শুর হয়েছে। কিন্তু যেখানে ফরাসী চিন্তন 

মানুষের মধ্যে একটি দিব্য মন বিরাজ করে,_এই রকমের মোটামুটি 
কোনে ধর্মীয় ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তির ধারণাটির বিকাশ করেছিল, সেখানে 

জার্ধান চিন্তন ( যেমন হেগেলের মত ) এই ছুটি মতের মধ্যে এক রকমের 
সমন্বয় করেছিলেন। যুক্তি স্বয়ভূ। প্রকৃতি হুল, মূর্ত যুক্তি। ইতিহাস 

হল, মানুষের মধ্যে যুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ । ভৌত প্রকৃতি এবং সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে যুক্তিবাদিতা রয়েছে, একজন লোক যে পরিমাণে 

তার আধেয়কে আত্মীভূত করতে পারে, এই পরিমাণেই মে বিচারবুদ্ধি- 
সম্পন্ন হতে পারে। কারণ স্বয়ভু যুক্তি যুক্তিবাদের যুক্তির মতো! অবিষিশ্র 
বিধিবদ্ধ ও শৃন্যগর্ত নয়; শ্বয়ভুরূপে তার নিজের মধ্যে সকল আধেয়ই থাকবে। 
কাজেই আসল সমস্যাটি হল ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে কিছুটা 
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সামাজিক শৃঙ্খলা ও সমন্বয় বিধান করা নয়; পরস্ত সেটি হল, রাষ্ট্রকে 

বিষয়মুখী “যুক্তিগ্রূপে সংগঠন করার মধ্যে যে বিশ্বজনীন নিয়ম দেখা যায়, 
তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ব্যক্তিগত প্রত্যয়গুলির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অর্জন করা। যদিও এই দর্শনকে সাধারণতঃ স্বয়ন 
বা বিষয়মুখী আদর্শবাদ বলা হয় তথাপি অন্ততঃ শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে একে 

প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শবাদ বললে ভালো হয় (পূর্বে দেখুন ৭৬ পৃঃ)। এই 

দর্শন এঁতিহাঁসিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনে! এক অন্তনিহিত স্বয়স্তু মনের « 
বিভিন্ন মূর্ত আবির্ভাবরূপে আদর্শান্িত করেছিল। এতে কোনো সন্দেহ 

থাকতে পারে না ষে, উনিশ শতকের প্রারভ্ে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যে দর্শন 

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-স্বাতত্ত্যবাদে পরিণত হয়েছিল, 'তাকে তার থেকে উদ্ধার করতে 

এই দর্শন একটি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল । এটি রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে 

জনসাধারণের স্বার্থসং্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি অধিকতর গঠনমূলকতার দিকে 
আগ্রহশীল করার সহায়ক হয়েছিল। এটি দৈব, প্রাতিস্থিক যুক্তিগত প্রত্যয়, 
এবং প্রাতিজনিক আত্ম-স্বার্থ সম্ধলিত ক্রিয়াকর্মের উপরে কম নির্ভর করাতো। 

এটি বিষয় পরিচালনের ক্ষেত্রে বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটিয়ে সমবামী রাষ্ট্রের 
স্বার্থে জাতীয়ভাবে সংগঠিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর 

দিয়েছিল; এবং প্রাকৃতিক ও এতিহাসিক প্রতীত ব্যাপারের সঙকল 

কারিগরি বিবরণের মধ্যে জিজ্ঞাসার স্বাধীনতাকে অনুমোদন করেছিল-__ 

হয়েছিল তার পৃষ্ঠপোষক । কিন্তু সকল চূড়ান্ত নৈতিক বিষয়ের মধ্যেই, 

এটি অনুশীসনের মূল নীতিকে পুন:প্রতিষ্টিত করতে উদ্যত হয়েছিল। 

সংগঠনে কর্মকুশলতা আনার জন্য পূর্বোক্ত যে কোনো বিশিষ্ট একটা দর্শন 

অপেক্ষা এই দর্শন অধিকতর সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু এতে এই সংগঠনের 

স্বচ্ছন্দ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বলিত রূপান্তর ঘটানোর কোনে ব্যবস্থা রাখ 

হয়নি। রাষ্্রনীতিক গণতন্ত্রবাদ এই বিশ্বীস রাখে যে, এমন কি সমাজের 

মৌলিক গঠনকে পুনরুপযোগী করতেও, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও উদ্দেশ্তের ন্যায্য 

অধিকার আছে। কিন্তু এ কথ! এ দর্শনের কাছে পরদেশী । 

৩। শিক্ষাগত প্রতিরূপ 

এই সমস্ত নানা জাতীয় দর্শনের মধ্যে যে সব ক্র্টি দেখা ধায়, তাদের 
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শিক্ষাগত প্রতিরূপ স্ক্্রূপে বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক নয়। এ কথা 

বলাই যথেষ্ট যে, বিদ্যালয় হ'ল ঠিক সেই প্রতিষ্ঠান, যা, একদিকে অবিমিশ্র 
ব্যক্তিবাদী শিক্ষাপদ্ধতি ও সামাজিক কাজকর্ম এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা 

ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একট। ধারণাগত বিরোধাভাসকে সবচেয়ে 

স্প্ভাবে প্রদর্শন করে আসছে । এই বিরোধাভান, শিক্ষার জন্য কোনো 

সামাজিক বাতাবরণ ও প্রেষণার অভাবের ক্ষেত্রে, এবং তার ফলে বিদ্যালয় 

পরিচালনের ক্ষেত্রে, শিক্ষণ-প্রণালী ও শাসন-প্রণালীর বিচ্ছিন্নতার মধ্যে 

প্রতিফলিত হয়। ব্যক্তিগত প্রকারভেদকে যে নগণ্য স্থযোগ দেওয়া হয়; 
তাতেও তা প্রতিফলিত হয়। সক্রিয় কর্ম সম্পাদনের মধ্যে ষে পারম্পরিক 

ক্রিয়া-বিনিময় হতে থাকে, শিক্ষালাভ কর! যদি তারই কোনো পধায় হয়, 

তাহলে বিগ্ালাভের ক্রিয়া-গ্রণালীর মধ্যেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনুপ্রবেশ 

ঘটে। যখন এই সামাজিক কারণটি অনুপস্থিত থাকে, তখন বিগ্যালাভ 

হয়ে দাড়ায় কোনো উপস্থাপিত বিষর়বস্তকে অবিমিশ্র ব্যক্তিগত চেতনার 

মধ্যে পরিবাহিত করা, এবং সেক্ষেত্রে এমন কোনো অন্তনিহিত হেতু নেই, 
যে কারণে তা মানসিক ও প্রক্ষোভগত প্রবণতাকে একটা অধিকতর সমাজধর্মা 

নির্দেশ দেবে । 

« বিদ্যালয়ে স্বাধীনতার সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলের মধ্যেই, স্বাধীনতাকে 

সামাজিক নির্দেশের অভাবের সঙ্গে, বা কখনো কখনো শুধু অবাধ দৈহিক 

গতিবিধির সঙ্গে একার্ষ করার ঝৌক দেখা যায়। কিন্তু স্বাধীনতার 

দাবির সার হ'ল সেই সমস্ত শর্তাবলীর প্রয়োজনীয়তা, যেগুলি একজনকে 

কোনো সমষ্টির স্বার্থে তীর নিজের বিশেষ অবদান যোগাতে সমর্থ করে, 

এবং এই সমষ্টির ক্রিয্/-কলাপের মধ্যে তাকে এমন ভাবে অংশ নিতে 

সমর্থ করে, যাতে সামাজিক নির্দেশ তার কাজের উপর কর্তৃত্বশীল হুকুম 

না হয়ে, তার নিজেরই মানসিক ভঙগীর একটি উপাদান হতে পারে । 

যেহেতু যাকে শৃঙ্খলা ও “শাসন” বলা হয়, তা আচরণের একমাত্র বাইরের 
দিকটা নিয়েই থাকে, সেই হেতু স্বাধীনতার সঙ্গেও অনুরূপ অর্থ যোগ হর। 

কিন্তু যখন এটা দেখা ধায় যে, প্রতিটি ধারণাই, মনের যে গুণটি কর্মে প্রকাশ 
পায়, তাকেই স্ুচিত করে, তখন এই ধারণাগত বিরোধটি লোপ প্রায়। 

চিস্তন ব্যক্তিগত; বিদ্ালাভে চিন্তন যে ভূমিকাটি গ্রহণ করে, স্বাধীনতার 
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অর্থ মূলতঃ তাই :__সেটির অর্থ হল, বুদ্ধিগম্য উদ্যোগ, পর্যবেক্ষণে স্বাধীনতা, 
বিচক্ষণ উদ্ভাবন, পরিণামের অগ্রদর্শন, এবং সেই লক্ষ্যসাধনে অভিযোজনের 
উপস্থিতবুদ্ধি। 

কিন্তু এ সব বিষয় আচরণের মানপিক পর্যায়ভূক্ত বলে, ব্যক্তিতার 

প্রয়োজনীয় ভূমিকা,_বা স্বাধীনতাকে-_-দৈহিক গতিবিধির মুক্ত সুযোগ 

থেকে আলাদা করা যায় না। বাধ্যতামূলক দৈহিক চুপচাপ থাকা কোনো 
সমস্যাকে উপলব্ধি করার, সমস্যাকে স্পষ্ট করার জন্য পর্যবেক্ষণের আশ্রদ্€ 

নেওয়ার, এবং আনুমানিক ধারণাবলীকে পরখ করে দেখার জন্য পরীক্ষা- 

নিরীক্ষার কাজে প্রতিকূল হতে পারে। শশিক্ষায় আত্ম-সক্রিয়তার গুরুত্ব 
সম্বন্ধে অনেক কিছু বল! হয়েছে, কিন্ত এই ধারণটিকে অনেক সময়েই 

আভ্যন্তরীণ এমন কোনো কিছুর মধ্যে সীমিত রাখা হয়, সংজ্ঞাবহ ও 

ক্রিয়াবাহী অঙ্গগুলির সচ্ছন্দ ব্যবহার যার বহির্ভত। ধারা প্রতীক চিহ্বাদি 
থেকে শিক্ষালাভ করার কোঠায় থাকেন, কিন্বা যারা কোনে সযত্ব ও 

স্থবিবেচিত কর্মব্স্ততার প্রস্তরতিরূপে, কোনো সমস্তা বা ধারণার সংশ্লেষগুলি 

বিস্তার করার কাজে নিযুক্ত থাকেন, তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর সক্রিয়তার 

প্রয়োজন না হতে পারে। কিন্তু আত্ম-সত্রিয়তার পুর্ণ চক্রটি-_অনুসন্ধান 
ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থযোগ, পদার্থের উপর ধারণাগুলিকে খাটিয়ে দেখাবার, 

জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি দিয়ে কি রকমে কি করা যায় তা আবিষার করার-_ 

স্যোগ দাবি করে। এবং সন্বীর্ণনপে সীমিত দৈহিক কর্মতৎ্পরতার সাথে 

এ সব বিষয় খাপ খায় না। 

সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত কর্মতৎপরতার অর্থ ধরা হয়েছে-_ শিক্ষার্থীকে 

কেবল নিজে নিজেই বা এক! একা কাজ করতে দেওয়া । ধীর-স্থির ও 

নিবিষ্টচিত্ত হওয়ার জন্য, অন্ত একজনে কি করছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখার 

প্রয়োজন থেকে অব্যাহতি পাওয়া বাস্তবিকই প্রয়োজন। বড়োদের মতো 
ছোটোদেরও পরিমিত মাত্রায় একা থাকতে দেওয়৷ প্রয়োজন । কিন্তু এরূপ 

পৃথক কাজের স্থান, সময় ও পরিমাণের বিষয়ট। সুক্ম আলোচনার বিষয়,_-কোনো 

নীতিগত বিষয় নয়। অন্যান্যের সঙ্গে কাজ করা, এবং ব্যক্তিগতরূপে কাজ 
করার মধ্যে কোনো অন্তরিহিত বিরোধিতা নেই। বিপরীতপক্ষে, ব্যক্তির 
কোনে! কোনো সামধ্্য অন্যান্তের সঙ্গে মেলা-মেশাজনিত উদ্দীপক ছাড়া 
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প্রকাশিতই হয় না। শিশুকে নিজে নিজেই কাজ করতে হবে এবং ভার 
ব্যক্তিতা বিকাশের জন্য সে স্বাধীন অবস্থায় থাকবে, সে যৌথ কাজে নিযুক্ত 
হবে না,_এ রকমের ধারণ! ব্যক্তিতাকে স্থান-ব্যবধানের দূরত্ব দিয়ে পরিমাপ 

করে, এবং তাকে একটি দৈহিক ব্যাপার করে তোলে । 

শিক্ষার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হয়,_এ রকমের কোনে! উপকরণবূপে, 

ব্যক্তিতার ছু'টি অর্থ হয়। প্রথমতঃ, যতোদুর পর্যস্ত একজনের নিজেরই 
কোনো উদ্দেশ্ত ও সমস্য। থাকে, এবং সে নিজেই নিজের চিন্তা করে, ততোদুর 
পর্যস্ত সে মানসিকদূপে একজন ব্যক্তি। “নিজেই নিজের চিন্তা করে” 
বাক্যাংশটির মধ্যে প্রয়োজনা্িরিক্ত শব্ধ রয়েছে। একজনে যদি নিজেই 
তা না করে, তা হলে তা চিন্তনই নয়। কেবল শিক্ষার্থার নিজের পর্যবেক্ষণ, 
অন্থুচিন্তন, গঠন, এবং অঙ্থমানের পরীক্ষণ দ্বারাই সে পূর্বে যা জেনেছে 
তার পরিবর্ধন ও পরিশোধন করতে পারে। খাগ্য হজম করা যতোটা 

ব্যক্তিগত বিষয়, চিন্তনও ততোটাই ব্যক্তিগত বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যঞ্তিতে 

ব্যক্তিতে, দৃষ্টিকোণ, বিষয়ের আকর্ষণ ও তার মধ্যে অনুপ্রবেশের ধরন 
নিয়ে,_প্রকারভেদও থাকে । যখন একরূপতার আরোপিত স্বার্থে, এই 
সকল প্রকারভেদকে দাবিয়ে রাখা হয়, এবং পাঠ ও আবৃত্তি পদ্ধতির 

কেবল একটি ছাচ. রাখ! হয়, তখন তার ফলে অনিবার্য বিভ্রান্তি ও কত্রিমতা 

ঘটে। ব্যক্তির মৌলিকতা ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হয়, নিজের মানসিক ক্রিয়ার 
শক্তির উপরে বিশ্বাস খর্ব হয়, এবং অন্যান্তের অভিমতের প্রতি বিনম্র 

বস্তার শিক্ষা আসে? নয়তো, ধারণাগুলো উচ্ছঙ্খল হয়। যেকালে সম্পূর্ণ 
মমাজটাই রীতিগত বিশ্বাস দিয়ে অন্গশাসিত হতো, সেকাল থেকে একালে 

অনিষ্টের পরিমাণ বাড়ছে । কারণ বিদ্যালয়ের ভিতরে শিক্ষালাভ করার 

পদ্ধতি, এবং বিগ্ভালয়ের বাইরে শিক্ষালাভ করার বিশ্বস্ত পদ্ধতির মধ্যে, 
একালে বেশী পার্থক্য থাকে। এ কথা কেউ অন্বীকার করবেন না যে, 
মানুষকে বিষয়বন্তর প্রতি তার নিজ নিজ সাড়ার ধরন প্রয়োগ করতে প্রথমে 
অন্ধমতি ও পরে উৎসাহ দেওয়৷ যখন থেকে আরম্ভ হয়েছে, বৈজ্ঞানিক 

আবিফারের নিয়মিত অগ্রগতিও তখন থেকেই আরম হয়েছে । যদি 
আপত্তি তোলা হয় যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এরূপ কোনো মৌলিকতা 
দেখাতে সমর্থ নয়, কাজেই যারা বেশী শিক্ষিত তাদের কাছে আগে থেকে 



ব্যক্তি ও জগং ৩৯৫ 

যা জান! থাকে, তার্দিকে তাই আত্মসাৎ ও পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য করা হবে, 
তাহলে মে কথার উত্তর ছু'টি। (১) আমাদের দায়, _ভঙ্গীর মৌলিকতা ; 
সেটি হ'ল কারও নিজের ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়ার প্রতিরপ; এখানে 
আমর! মৌলিকতাকে ফল দিয়ে মাপজোপ করি না। প্রকৃতি ও মানব 
সম্বলিত বিজ্ঞানের মধ্যে যে সব তথ্য ও তত্ব মূর্ত হয়েছে, তরুণের! তার 
মৌলিক আবিষ্কার করবে তা কেউ আশ! করে না। কিন্তু এটা আশা কর! 
অযৌক্তিক নয় যে, শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে যা খাঁটি আবিষ্কার হয়ে দীড়াবেও 
তেমন অবস্থার অন্তরালে শিক্ষালাভ ঘটতে পারে । যদিও এতে অধিকতর 

অগ্রসর শিক্ষার্থাদের দৃষ্টিতে অপরিণত শিক্ষার্থীরা কোনো আবিষ্ষার করে 
না, তবুও যেখানেই খাঁটি শিক্ষালাভ থাকে, সেখানেই তাদের নিজেদের 
দৃিতে তার! আবিষ্কার করে থাকে। (২) অন্যের জানা বিষয়বস্ত্র সাথে 

পরিচিতি লাভের স্বাভাবিক ক্রিয়াপ্রণালীর স্যত্রে, এমন কি খুব ছোটো 
শিক্ষার্থীরাও, অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিক্রিয়া করে। যে সব পন্থা অবলম্ধন 
করে তারা আলোচ্য বিষয়টির প্রতি ধাবমান হয়, যে বিশিষ্ট পন্থায় বিষয়বস্ত 
তাদের মাথায় খেলে, তার মধ্যে জীবস্ত এমন কিছু থাকে যে, সর্বাধিক 
অভিজ্ঞ শিক্ষকও এর পূর্বান্মান করতে সমর্থ ন'ন। অধিকাংশ সময়েই এ 
সমস্ত কথা অবাস্তর বলে ঝেড়ে ফেল! হয়; বয়োজোষ্ঠ ব্যক্তি যে আকারে 
বিষয়বস্তটিকে ধারণা করেন, ইচ্ছা! করেই শিশ্ষার্থাদিকে ঠিক সেই আকারে 
তার মহল! দিতে লাগানো হয়। তার ফল এই হয় যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
যা সহজাতরূপে মৌলিক, যা-কিছু এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি থেকে ভিন্নরূপে 
চিহ্নিত করে, তা৷ অব্যবহৃত ও অনির্দেশিত থেকে যায়। শিক্ষকের কাছেও 

শিক্ষকতার কাজটি তখন আর শিক্ষামূলক ক্রিয়৷ থাকে না। ভালোর থেকে 
ভালে হলেও, তিনি কেবল তার বর্তমান কৌশলের উন্নতি করতেই শেখেন ঃ 

তিনি নতুন দৃষ্টিকোণ লাভ করেন না) তিনি বুদ্ধিগত সাহচর্য লাতের 
অন্থভূতি থেকে বঞ্চিত হ'ন। এর ফলে, শিক্ষণ ও শিক্ষা গতানুগতিক ও 

যাস্ত্রিক হয়ে পড়তে চায়, আর তার সাথে থাকে তৎপ্রন্থত স্লায়বিক পরি- 

শ্রাস্তি__-এবং সেটা উভয় পক্ষেরই। 
পরিপক্ক! ঘতো| বাড়তে থাকে, এবং যা-কিছুর উপর একটি নতুন আলোচ্য 

বিষয় অভিক্ষেপিত হয় সেটির সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠতার একটা বৃহত্তর 
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পটভূমিকা আসে, কমবেশী এলোপাতাড়ি পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ততোই 

কমতে থাকে । কর্মতৎপরতা স্থনির্ধারিত হয় বা কোনো কোনে ধারায় 

বিশিষ্টতা লাভ করে। অন্যান্যের চক্ষে শিক্ষার্থী তখন সম্পূর্ণ দৈহিক ধীর- 
স্থিরভাব ধারণ করতে পারে, কারণ তার শক্তি তখন নার্ডপ্রণালীর এবং 

তৎসংলগ্ন চক্ষু ও কণস্বরের যন্ত্রপাতির মধ্যে সীমিত থাকে । কিন্তু যেহেতু 
এই ভরঙ্গী শিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রগাঢ় মনোনিবেশের সাক্ষ্য দেয়, সেইহেতু 
এ কথা আসে নাষে, যে সব শিক্ষার্থীকে এখনো তাদের বুদ্ধিগম্য পথ খুঁজে 

বের করতে হবে, তাদের ক্ষেত্রেও এই ভঙ্গীকে আদর্শবপে দাড় করাতে 

হবে। এবং এমন কি, প্রাগ্নিবয়স্কদের বেলাও, এই ভঙ্গী মানসিক শক্তির 

সম্পূর্ণ পরিক্রমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটি একটি মধ্যবর্তী কাল চিহিত 

করে; বিষয়ের অধিকার দখলের সঙ্গে এই কালটিকে বাড়ানো যেতে পারে। 

কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই ভঙ্গীটি থাকে ছুটি কালের মধ্যে; তার একটি হল 

অধিকতর সাধারণ ও লক্ষণযোগ্য অঙ্গাঙ্গিক ক্রিয়ার প্রাথমিক কাল; আর 

একটি হল, যা জানা হয়েছে তাকে কাজে লাগানোর একটি পরবর্তী কাল। 

যখন শিক্ষা, জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে মন ও শরীরের একত্বকে স্বীকৃতি দেয়, 

তখন আমরা প্রতীয়মান, বা বাহিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর 

দিতৈ বাধ্য থাকি না। সে ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও শিক্ষা করার মধ্যে যে 

স্বাধীনতা থাকে তাকে একজনে পৃর্বেই যা জেনেছে ও বিশ্বাস করেছে তা 

বিবর্ধিত ও পরিশোধিত করার চিন্তনের সঙ্গে একীভূত করাই যচেষ্ট । ফলপ্রন্থ 
চিন্তার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক পরিস্থিতি আনার জন্ত যে সব শর্ত মেটাতে হবে, 

সেগুলির প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হলে, স্বাধীনতা নিজেই নিজের 

রক্ষক হয়ে উঠবে । যেব্যক্তির এমন কোনো প্রশ্ন থাকে, যেটি তার কাছে 

একটি রীতিমত প্রশ্ন হয়ে তাকে কৌতৃহলে প্ররোচিত করবে, এবং যে 
সব সংবাদ প্রশ্নটির সাথে ধোঝবার জন্য তাকে সাহাধ্য করবে সেগুলির 

জন্ত তার উৎকণ্ঠার খোরাক্ যোগাবে, _এবং সেই লোকটির দখলে যদি 

এমন সরঞ্ামও থাকে যা এই সব স্বার্থকে ফলপ্রস্থ করবে,_তা হলেই 
সে বুদ্ধিগম্যরূপে স্বাধীন। তার নিজের উদদেস্ঠগুলিই তার ক্রিয়!-কর্মকে নির্দে- 
শিত করবে । অন্যথায় তার মনোষোগের ভান, তার বিনশ্রতা, তার মুখস্থবিদ্যা 

ও পুনরুদিগরণশক্তি (1) বুদ্ধিগম্য দাসত্বে অংশ নেবে। বুদ্ধিগম্য বশ্ততার 
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এরূপ অবস্থা জনসাধারণকে এমন কোনো সমাজের উপযুক্ত করার প্রয়োজনে 

লাগে যেখানে অধিকাংশ লোকের কাছ থেকেই তাদের কোনো নিজস্ব 

উদ্দেশ্য বা ধারণ] থাকবে বলে আশ] কর! যায় না,_আশা করা যায় কর্তৃত্বে 

অধিষ্টিত অল্প কয়েকজনের কাছ থেকে হুকুম নেওয়ার । ষে সমাজ গণ- 

তান্ত্রিক হতে মনস্থ করেছে এহেন অবস্থা তার উপযোগী নয়। 

সারাংশ 

আসল ব্যক্কিতাবাদ হ'ল, বিশ্বাসের মানদঞ্ঞরূপে রীতি-নীতি ও এঁতিহেের 

অন্থশাসনের দৃঢমুষ্টি শিথিল হওয়ার ক্রিয়াফল। গ্রীক্ চিন্তনের শীর্ষপর্ধায়ের, 
এবং অনুরূপ ক্ষেত্রের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত বাদ দিলে, এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 

প্রকাশ। অবশ্য ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য সর্বকালেই ছিল। কিন্তু রক্ষণশীল আচার- 
অনুষ্ঠান দ্বারা অনুশাসিত সমাজ বিচিত্রতার পথ রোধ করে দাড়ায়, বা, 

অন্ততঃ তার সদ্যবহার ও পৃষ্ঠপোষণ করে না। নানাবিধ কারণ বশত:, 

দার্শনিক দিক্ থেকে এই নতুন ব্যক্তি-্বাতন্ত্যবাদকে পুর্বগৃহীত বিশ্বাগুলির 

পুনরীক্ষণ ও রূপান্তরের জন্য সঙ্ঘটক ন্ষ্টি করার তাত্পর্ষরূপে ব্যাখ্যা কুর! 

হয়নি, ব্যাখ্যা করা! হয়েছে এই ঘোষণ! দিয়ে যে, প্রতিটি লোকের মনই 
অন্যান্য সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ । দর্শনের তাত্বিক পর্যায়ে, 
এতে জ্ঞানতত্বের সমস্যাটি হষ্টি হয়েছিল £ জগতের সঙ্গে ব্যক্তির কোনো 

জ্ঞানধমী সম্পর্কের সম্ভাব্যতার প্রশ্নটি তুলেছিল। এর ব্যবহারিক পর্যায়ে 
এটি সাধিক বা সামাজিক স্বার্থে ক্রিয়া করে- এ রকমের একটা অবিমিশ্র 

ব্যক্তিগত চেতনার সম্ভাবনা উদ্ভচব করেছিল,_তুলে ছিল সামাজিক 

নির্দেশের সমস্তাটি । যদিও এই প্রশ্নাবলীর বিচারার্৫থে যে সকল দর্শনের 

বিবর্ধন ঘটেছে, তার সরাসরিভাবে শিক্ষাতত্বকে প্রভাবিত করেনি, তথাপি 

এদের ভিত্তিগত অঙ্গীকারগুলি শিক্ষণ ও শাসনের এবং ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা 

ও অপরের দ্বার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সচরাচর যে বিচ্ছেদ রাখা হয়, তার মধ্যে 

প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতা শব্দে মনে রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এই যে, 

শবটি গতিবিধির বাহক বিধিনিষেধকে নির্দেশ না করে বরং একটি মানসিক 

ভঙ্গীকে নির্দেশ করে। কিন্তু উদঘাটন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োগ ইত্যাদি 
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আলোড়নের মধ্যে একটি স্ব পথ খুলে না দিয়ে মনের এই ভঙ্গীটি বিকাশ 
লাভ করতে পারে না। একটি রীতি-ডিত্তিক সমাজ কেবল চলিত প্রথার 

সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সীম! পর্বস্তই ব্যক্তিগত প্রকারভেদের সঘ্যবহার করবে! 
এর মুখ্য আদর্শ হল প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে একরূপতা আনা । প্রগতিশীল 

সমাজ ব্যক্রিগত বিচিত্রতাকে অতি মূল্যবান মনে করে। কারণ সে সমাজ 
এই বিচিত্রতার মধ্যেই তার নিজের ক্রমবিকাশ দেখতে পায়। কাজেই একটি 

গণতান্ত্রিক সমাজকে, তার আদরের সঙ্গে সংগতি রেখে, তার শিক্ষা ব্যবস্থার 

মধ্যে অবশ্যই বুদ্ধিগত ম্বাধীনতার, এবং বিচিত্র মেধা ও স্বার্থের মুক্তির 
অবকাশ রাখতে হবে । ] 



ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 
শিক্ষার বৃত্বিগত রূপ 

১। বৃত্তির অর্থ 

বর্তমান কালে বিভিন্ন দার্শনিক তত্বের দ্বন্দ, শিক্ষায় বিভিন্ন বৃত্তিমূলক 

উপকরণের স্থান ও কর্তব্য সংক্রান্ত আলোঁচনার মধ্যে কেন্ত্রীভৃূত। যদি 
খোলাখুলি বলা হয় যে, মৌলিক দার্শনিক ধারণাবলীর তাৎপর্যপূর্ণ পার্থকা- 
গুলি এই প্রসঙ্গটির মধ্যেই তাদের প্রধান তর্কের বিষয় দেখতে পায়, 
তাহলে কথাটা অবিশ্বাশ্য : মনে হতে পারে যে, ষে সমস্ত পরোক্ষ ও 
সাধারণ বাক্য দ্বারা দার্শনিক ধারণাবলী স্বত্রবদ্ধ, তার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার 

বাবহারিক ও মূর্ত বিস্তারিত বর্ণনার অতি দূর ব্যবধান রয়েছে । কিন্ত 
শিক্ষার মধ্যে, শ্রম ও বিশ্রাম, তত্ব ও বৃত্তি, দেহ ও মন, মানপিক ভাব ও 

পৃথিবী ইত্যাদির মধ্যে যে সব বিরোধিতা রয়েছে, তার গোড়ার বুদ্ধিপ্নম্য 
অন্মানগুলির মানসিক সমীক্ষা দেখিয়ে দেবে যে, এই সব বিরোধিতাই 
বৃত্তিমূলক ও কৃষ্টিমূলক শিক্ষার মধ্যের বিরোধাভাসে পর্যবসিত। এঁতিহ্িক 
প্রথাঙ্্যায়ী, উদার সংস্কৃতিকে বিশ্রাম, বিশুদ্ধ ধ্যানশীল জ্ঞান, এবং দৈহিক 
অঙ্গ-অবয়বের প্রয়োগ-বঞ্জিত আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জড়ানো হয়েছে । 
কালক্রমে, সংস্কৃতিকে একটি বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত পরিযার্জনার, এবং চেতনার 
এমন এক ধরনের ভাব ও ভঙ্গীর কর্ণের সঙ্গে একত্র করা হয়েছে, যা 

সামাজিক নির্দেশ থেকেও আলাদা, আর, সমাজ-সেবা৷ থেকেও আলাদা । 

এর ধরন হল, প্রথমটি থেকে পলায়ন, আর শেষেরটির অত্যাবস্টকতার 

স্থানে একটা সাস্তবনা বিশেষ। 

এই দার্শনিক দ্বৈতবাদগুলি বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিষয়টির সঙ্গে 
এত গভীর ভাবে জড়িত যে, কিছুটা পূর্ণরূপে বৃত্তির সংজ্ঞায়ন করা অত্যাবশ্যক 7 
তাতে আমরা এই ধারণাটি থেকে মুক্তি পাব যে, বৃত্তিকেন্ত্রিক শিক্ষা 

যনদি শুধু অর্থকরী নাও হয়, তবুও সন্্ীর্ঘরূপে বাবহারিক। বৃত্তির একমাত্র 
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অর্থ হল, জীবনের ক্রিয়াকলাপ এমনভাবে পরিচালিত করা, যাতে ক্রিয়া 
কলাপের সম্পাদিত পরিণাম ফল ব্যক্তির কাছে ওই ক্রিয়-কলাপকে প্রত্যক্ষ 

রূপে সার্থক করে, এবং সেটি তার সহ্যাত্রীদের কাজেও লাগে। কর্ণ-জীবনের 

বিপরীত জিনিস বিশ্রামও নয় কৃষ্টিও নয় পরন্ত তা ব্যক্তির দিক দিয়ে 

লক্ষ্যহীনতা ও খামখেয়াল,_অভিজ্ঞতায় ক্রমপুঞ্জিত কৃতির অভাব, আর 
সমাজের দিক দিয়ে তা অলস আড়ম্বর”৮_-অন্যের উপর পরজীবিমূলক 
নির্ভরতা । নিয়োজন, নিরবচ্ছিন্নতার মূর্ত নামান্তর । তার মধ্যে থাকে, 
যে কোনে ধরনের শিল্পীস্থলভ সামর্থ্য, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা ও সার্থক 

নাগরিকতার বিকাশ; থাকেপেশাদারী ও ব্যবসাদারী নিয়োজনও । আর 

যন্ত্রকৌশলী শ্রম ও লাভজনক বিভিন্ন অনুধাবনে নিধুক্ত থাকার তো 
কথাই নেই । 

যেখানে অব্যবহিতরূপে প্রত্যক্ষ পণ্য উত্পাদন হয়, বৃত্তির ধারণাকে 

আমরা কেবল সেখানকার নিয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব না, আবার 

এ ধারণাও করব না যে, বিভিন্ন বৃত্তি কোনো অনন্য প্রকারে ব্টিত থাকে, 

_অর্থাৎ একজন লোকের কেবল একটি মাত্র বৃত্তিই থাকে । এরূপ সীমিত 
বিশেষজ্ঞতা অসম্ভব। কেবল এক একটি দিকে কাজ করার দিকে নজর 

রেখে মানুষকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করা! থেকে বেশী অযৌক্তিক আর কিছু 
নেই। প্রথমতঃ, প্রতিটি লোকেরহই অপরিহার্ধরূপে নানা রকমের কাজের 
ডাক থাকে; এবং তার প্রত্যেকটিতেই তাকে বুদ্ধিমত্তার সহিত কৃত- 

কর্া হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে কোনে নিঘোজনের ক্ষে্রেই, যে মাত্রায় 
তা৷ অন্ান্ত স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, সেই মাত্রাতেই তা তার তাত্পধ 

হারায়। ফলে সেটি একটা কিছু নিয়েব্যস্ত থাকার মতো একটা নিত্য- 
কর্ম পদ্ধতিতে পরিণত হয়। (১) কেউ শুধুই কলাকার, আর কিছু নয়,_ 

এমনটি হয় না; এবং সে এই অবস্থার যতো কাছে আসে, ততোই সে একটি 

স্বল্প-বিকাশপ্রাপ্ত মানব সততায় পরিণত হয়। সে হয়ে দাড়ায় এক ধরনের 

একটি বিকৃত মৃত্তি। জীবনের কোনো! এক সময়ে, তাকে একটি পরিবারের 
লোক হতে হবে; তার বন্ধু-বান্ধব থাকতে হবে; হয় সে নিজেই নিজেকে 

রক্ষা করবে, নয় সে অন্যের দ্বারা রক্ষিত হবে, এবং এইভাবে তার একটি 

র্স্ত জীবনঘাত্রা থাকবে । মে কোনো না কোনো সংগঠিত রাবী এককের 
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সভ্য এবং এই ভাবেই আরও অনেক কিছু । তার যে সব কর্তব্য অন্যান্তের 
মতো, সেগুলির কোনোটিকে তার বৃতি না বলে, আমরা স্বভাবত:ই তার 

সেই কর্তব্যাটকেই বরং বৃত্তি বলি, যেটিতে তার বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য ফুটে 
ওঠে। কিন্তু শিক্ষার বৃত্তিমূলক পর্যায়গুলো বিবেচনা করতে গিয়ে আমর! 
যেন শব্দাবলীর এতোটা অধীন হয়ে না পড়ি, যাতে একজন লোকের অন্যান্য 
কর্তব্যগুলিকে উপেক্ষা, এবং কার্ধতঃ অস্বীকার করতে হয়। (২) যেহেতু 
কলাকার হিসাবে একজনের বৃত্তি তার বিভিন্ন ও বিচিত্র বৃত্তিমূলক ক্রিয়া- 

কলাপের মধ্যেই একটি অতি বিশিষ্ট পর্যায়, সেইহেতু এতে তার কর্ম- 

কুশলতা, মানবিক অর্থে কর্মকুশলতা,_তার অস্থান্ত কর্তব্যের সঙ্গে সংযোগ- 

ত্রে নির্ধারিত হয়। একজনের কারুকার্ধতাকে যদি শুধুই কারিগরি কৃতি 
থেকে বেশী কিছু হতে হয়, তা হলে অবশ্ঠই তার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, 

অবশ্তই তাকে জীবন্ত হয়ে বাচতে হবে। সে তার কলার মধ্যেই তার 
শিল্পীন্বলভ কর্মতৎপরতার বিষয়-বস্ত পেতে পারে না। তার অন্যান্য 

সম্পর্কাদির মধ্যে সে যে আনন্দ ও বেদনা পায়, যা আবার তার বিভিন্ন 

স্বার্থের প্রতি সতর্কতা ও সমবেদনার ওপর নির্ভর করে,_-তার বিষয়-বস্তকে 

তারই কোনো প্রকাশ হতে হবে। একজন কলাকারের ক্ষেত্রে যা সত্য, 

অন্য যে কোনে বিশিষ্ট কর্তব্যের ক্ষেত্রেও তা! সত্য । নি:সন্দেহে, অভ্যাসের' 

মূল নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি স্থচিহ্নিত বৃত্তিই স্থবিশিষ্টরূপে অত্যধিক 

প্রভাবশালী, একমুখী ও সর্বগ্রাসী হয়ে পড়তে চায়। এর অর্থ ্ রাড়ায় তাৎপর্-- 

বোধের বদলে ক্রিয়া-কৌশলের বা কারিগরি পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া। 

এই প্রবণতার পোষণ করা শিক্ষার ম্াস্ত কর্ম নয়, বরং শিক্ষার কাজ হল 
তার বিরুদ্ধে পাহারা দেওয়া যাতে বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসী শুধু বৈজ্ঞানিকই হবেন 

না, শিক্ষক শুধু পণ্তিতই হবেন না, এবং শুধু অঙ্গবস্ত্র ধারণ করেই কেউ 

ধর্মযাজক হবেন না। 

২। শিক্ষায় বৃত্তিমূলক লক্ষ্যাদির স্থান 

কোনো বৃত্তির বিভিন্ন ও আনুষঙ্গিক আধেয়কে মনে রেখে, এবং যে 

প্রশস্ত পটভূমির উপর কোনে! বিশিষ্ট কর্তব্য অভিক্ষেপণ করা হয়, ত| মনে 

৬ 
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রেখে আমরা এখন কোনো একটি লোকের অধিকতর বৈশিষ্ট্স্্চক কর্ম- 
শীলত। সংক্রান্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা বিবেচনা করব | (১) নিয়োজনই হল একমাত্র 
জিনিস যা! কোনো লোকের বৈশিষ্ট্যস্চক সামর্থযকে তার সমাজ সেবার সঙ্গে 
প্রতিমান করে। একটি লোক যে কাজের উপযুক্ত, তা বার করা, এবং 
সেই কাজ করার স্থযোগ আদায় করাই হ'ল স্ুখ-স্বাচ্ছান্দের চাবিকাঠি । 
কারও জীবনে তার প্রকৃত কর্তব্য আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হওয়া, বা জীবনের 
পাকে পড়ে, বা অবস্থার চাঁপে পড়ে কোনো রুচিহীন কর্তব্যে বাধ্য হয়েছে,_ 
এটা দেখতে পাওয়ার থেকে বেশী ছুখদায়ক আর কিছু নেই। কোনো 
উপযুক্ত নিয়োজনের সহজ অর্থ হ'ল কারও মানসিক বৃত্তির পর্যাপ্ত স্থযোগ 

করে নেওয়া এবং ন্যুনতম সংঘর্ষ ও সর্বোত্তম পরিতুষ্টি নিয়ে কাজ করা। 

সমষ্টির অন্যান লোকের প্রসঙ্গে এই পর্যাঞ্চতার অর্থ অবশ্ঠ এই দ্ীড়ায় যে, 
তারাও এ লোকটির কাছ থেকে তার সাধ্যমত,_সর্বোত্তম সেবা পাচ্ছে । 

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, এমন কি, অর্থনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও 
ক্রীতদীসদের শ্রম শেষপক্ষে অপচয়মূলক ছিল কারণ তাদের তেজোরাশি 
নির্দেশিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপক ছিল না, এবং কাজেই তার অপচয় 

ঘটত। অধিকন্ত, যেহেতু দাসেরা কতকগুলি ব্যবস্থিত কর্তাব্যে বীধা থাকত 
এবং তাদের অনেকটা মেধাই সমাজের কাছে অপ্রাঞ্চব্য ছিল, সেই হেতু 
তা ছিল ডাহা লোকসান মাত্র । যেখানেই ব্যক্তি তার কাজের মধ্যে 
নিজেকে দেখতে পায় না সেখানেই কিছু মাত্রায় অপচয় ঘটে এবং এরই 
স্পষ্ট ও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হল দাস প্রথা । এবং যেখানেই বৃত্তিগুলিকে অবজ্ঞার 
চোখে দেখা হয়, এবং কোনো একটি কৃষ্টির গতান্থগতিক আদর্শকে বজায় 
রাখা হয়, সেখানেই ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে পায় না । মুলত: 
কৃষ্টি সকলের পক্ষেই এক। প্লেটো (পুর্বে দেখুন, ১১৪ পৃঃ) যখন জোর 

দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রতিটি লোকের মধ্যে যা কিছু উত্তম, তা আবিষ্কার 

করা, এবং তাকে তাতেই চরমোতকর্ষ লাভের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া 
হল শিক্ষার ন্যস্ত কর্ম, তখন তিনি শিক্ষাদর্শনের মূল নীতিকেই স্ুত্রস্থ করে- 
ছিলেন। কারণ এরূপ শিক্ষাই সবচেয়ে স্থসামঞ্জস্তের সঙ্গে সামাজিক 
প্রয়োজনও মেটায়। তার এই নীতিস্জ্বে কোনো গুণগত ভূল ছিল না,_ 

ভূল ছিল সামাজিকরূপে প্রয়োজনীয় বৃত্তিগুলির ক্ষেত্র সম্বন্ধে তার সীমিত 
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ধারণার মধ্যে, ৃষ্টির এমন একটি প্রতিবন্ধের মধ্যে, যা, বিভিন্ন ব্যক্তির 
মধ্যে ষে অসংখ্য প্রকারের সামর্থা থাকতে পারে, সে কথাটিকে অস্পষ্ট করার 

পক্ষে প্রতিক্রিয়া করেছিল। 

(২) নিয়োজন হ'ল উদ্দেশ সম্বলিত কোনো নিরবচ্ছিন্ন কর্মশীলতা । 

কাজেই নিম্মোজনের “ভিতর দিয়ে” শিক্ষা-পদ্ধতি তার নিজের মধ্যেই, অন্য 
যেকোনো পদ্ধতি অপেক্ষা শিক্ষালাভের সহায়ক অধিকতর উপকরণ সংগ্রহ 

করে। এটি বিভিন্ন সহজ-প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের স্বচ্ছন্দ পরিচালনকে উৎসাহিত 

করে; এটি নিক্ষিয় গ্রহণশীলতার শত্র। এর কোনে একটা-উদ্দেশ্ঠ সামনে 

থাকে, এবং সেটি হল ফল সম্পাদন করা কাজেই এটি চিন্তনের প্রতি 

আবেদন জানায় । এটি দাবি করে যে, কোনে উদ্দেস্ের ধারণাটিকে অটল- 

ভাবে বজায় রাখতে হবে, যাতে কর্মশীলতা রুটিন মাফিক ব৷ খামখেয়ালী 

না হতে পারে। যেহেতু কর্মশীলতার গতি অবশ্ঠই প্রগতিশীল, _-এক 

ধাপ থেকে আর এক ধাপে পরিচালিত, সেইহেতু প্রতিবন্ধকগুলি 
অতিক্রম করা, এবং কার্যসাধনের উপায়গুলিকে আবিষ্কার .ও পুনরুপ- 

যোগী করার জন্ত প্রতিটি ধাপেই পর্যবেক্ষণ এবং সহজাত বুদ্ধিম্তার 
উদ্ভাবনী £শক্তির দরকার হয়। সংক্ষেপে, যখন কোনো নিয়োজন এমন 
সব অবস্থাধীনে অনুধাবন করা হয়, যেখানে শুধু বাহিক ফলটির উপর 

লক্ষ্য না থেকে লক্ষ্যটি বরং থাকে কর্মশীলতার উপলব্ধির উপরে, তখনই 
উদ্দেশ্ঠ, স্বার্বোধ ও চিন্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে পুর্বে যে সব কথা বলা 

হয়েছে সেই সমস্ত প্রয়োজন পুর্ণ হয়। (৮ম, ১০ম ও ১২শ অধ্যায় দেখুন )। 

অধিকন্ত। কোনো বৃত্তি অবশ্বস্ভাবীরূপে সংবাদ ও ধারণাঁবলী এবং 

জ্ঞান ও বুদ্ধিগত ক্রমোন্নতির সংগঠনকারী উৎস । বৃত্তি এমন একটি অক্ষ 
যোগায়, যা বিস্তারিত বিবরণের অপরিমিত বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে ধাবিত। 

এটি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, তথ্য, ও টুকরো টুকরো খবরকে পরস্পরের সহিত 

শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। আইনজীবী, চিকিৎসক, রসায়নের কোনো! শাখায় শ্রম- 
শালার অনুসন্ধানী, পিতামাতা, এবং যে নাগরিক তার নিজের পাড়ায় 
উৎসাহী,__এদের প্রত্যেকেরই তার বৃত্তির সঙ্গে যা কিছুর সংশ্রব থাকে 

তাকেই লক্ষ্য করার ও বর্ণনা করার একটা স্থির, ক্রিয়াশীল উদ্দীপক থাকে । 

ভার নিয়োজনের গ্রেষণা থেকে নে তার অন্তাতসাবেই লকল প্রসঙ্জোচিত 
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খবরাখবর আহরণ করে, এবং তা মনে রাখে । তার বৃত্তিটি আকর্ষণের 
চু্ধক ও বেঁধে রাখার আঠা হিসাবে ছু-ভাবেই কাজ করে। জ্ঞানের এরূপ 
সংগঠন প্রাণবন্ত । কারণ তার সাথে প্রয়োজনের সম্পর্ক থাকে । এটি 

কর্মক্ষেত্রে এমনভাবে প্রকাশিত ও পুনবিন্যন্ত হয় যে, তা কথনো অচল হয়ে 

পড়ে না। বিশ্তদ্ধ বিমূর্ত উদ্দেশ্ত নিয়ে জ্ঞাতসারে-কৃত তথ্যাবলীর শ্রেণী- 
বদ্ধতা, নির্বাচন ও বিন্তাস কোনো কালেও সংহতি ও ফলপ্রত্থতা হিসাবে 

€কর্মে নিয়োজনের-চাপে-পড়ে-গ্রথিত সংহতি ও ফলপ্রস্থতাঁর তুলনায় ফ্রাড়াতে 
পারেন! । তুলনাতে প্রথমোক্ত ধরনটি দাড়ায় বিধিবৎ, অগভীর ও নিপ্্রাণ। 

(৩) নিয়োজনের “মাধ্যমে? শিক্ষণই, নিয়োজনের “জন্য” শিক্ষার একমাত্র 
পর্যাপ্ত শিক্ষণ। এই গ্রন্থের প্রথমাংশে (ষষ্ট অধ্যায় দেখুন ) যে মূল নীতিটি 
বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই যে, শিক্ষণশীল ক্রিয়া-প্রণালীটিই তার নিজের 
উদ্দেশ্য । সে উদ্দেশ্য এই যে, অব্যবহিত বর্তমান জীবনের সর্বাধিক সছ্যবহার 
থেকেই পরবর্তা দায়িত্বের জন্ত একমাত্র পর্যাপ্ত প্রস্ততি আসে । শিক্ষার 
বৃত্তিমূলক পর্যায়গুলিতে এই নীতিটি পুরোপুরি জোরের সহিত খাটে। 

সকল মানুষের সর্বকালীন সর্বপ্রধান বৃত্তি হল “জীবন যাত্রা,” _বুদ্ধিগত ও 
নীতিগত ক্রমবৃদ্ধি। শৈশবে ও কৈশোরে, আধ্িক চাপ থেকে আপেক্ষিক 
স্বাধীনতা থাকা হেতু, এই সত্যটি নিরাভরণ ও নির্মুক্ত থাকে । ভবিষ্যতের 

জন্য কোনো নিয়োজন পূর্ব-নির্ধারণ করা, এবং তারই যথার্থ প্রস্তরতির 
জন্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা করার অর্থ দাড়ায়, বর্তমান বিকাশের সম্ভাবনাদির ক্ষতি 

সাধন, এবং তার ফলে, ভবিষ্যতে কোনে! উপযুক্ত পদের জন্য প্রস্ততির 

পুর্ণতাকে খর্ব করা। যেমূল নীতিটি বহু কথিত, তারই পুনরাবৃত্তি করে 
বলা যেতে পারে যে, এরূপ শিক্ষা কোনো রুটিন মাফিক লাইনে যন্ত্রবৎ 

ক্রিয়া-কৌশলের বিকাশ “করতে পারে” (যদিও তারও কোনো নিশ্য়ত। 
নেই, কারণ তাতে অরুচি, বিরক্তি ও বেপরোয়া ভাবের সৃষ্টি হতে পারে ), 

কিন্তু তা সাধিত হবে সেই সমস্ত সতর্ক পর্যবেক্ষণ, এবং স্থসম্বদ্ধ ও উতদ্ভাবনশীল 

পরিকল্পনের গুণাবলীর বলিদান করে, যে গুণাবলী কোনো! নিয়োজনকে বুদ্ধি- 
গম্যরূপে পুরস্কৃত করে। কোনো শ্বৈরতন্ত্রনিয়ন্ত্রিত সমাজে স্বাধীনতা ও 

দায়িত্বের বিকাশ রোধ করাই অনেক সময় সচেতন উদ্দেশ থাকে | এখানে 
অন্নলোকে পরিকল্পনা ও হুকুম করে, বাকী লোকেরা নির্দেশ পালন করে 
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এবং তাদিকে ইচ্ছ! করেই চেষ্টার সন্কীর্ণ ও ব্যবস্থিত ধারাগুলির মধ্যে কয়েদ 

রাখা হয়! এ রকমের কোনো প্রকল্প, একটি বিশেষ শ্রেনীর মর্যাদা 
ও মুনাফা যতোই কায়েম রাখুক না কেন, এ কথা স্থুম্পষ্ট যে, এই ব্যাবস্থা 

অধীন শ্রেনীদের বিকাশকে সীমিত করে, এবং মালিক শ্রেণীদের পক্ষে 

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষালাভের স্যৌগকে অনমনীয় ও সীমাবদ্ধ করে,__ 

এবং ছু"দিক দিয়েই সম্পূর্ণ সমাজ জীবনটিকে ব্যাহত করে। (পূর্বে দেখুন 
৩৩৭৯ পৃঃ ) 

এর একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা এই যে, বিভিন্ন বৃত্তির জন্য সকল প্রাথমিক 

্রস্তুতিকেই প্রত্যক্ষ না হয়ে, পরোক্ষ হতে বে ; অর্থাৎ এ সময়টিতে শিক্ষা 
খাঁর প্রয়োজন ও আগ্রহ দ্বারা যে নিয়োজন স্থচিত হয় বৃতিগুলিকে কেবল 
সেই সব কর্ষশীল নিয়োজনের মধোই নিযুক্ত রাখতে হবে। কেবল এই 

ভাবেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্যক্তিগত উপযোগিতার যথার্থ আবিষ্কৃতি 
সম্ভব হয়। তাতে করে, জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে কোনো বৈশিষ্ট্পৃর্ণ 
অন্ুধাবনের যথাযথ নির্বাচন স্থচিত হতে পারে। অধিকন্ত যতোদিন পর্যন্ত 

ক্রমোন্নতি চলতে থাকে, ততোদিনই সামর্থ্য ও উপযোগিতার আবিষ্কার 

কর! একটি “অব্যাহত” ক্রিম্াপ্রণালী হয়ে থাকবে । যে মত অনুযায়ী থরে 

নেওয়া হয় যে, পরিণত বয়সের জন্য যে কাজ মনোনীত করতে হবে তা 

কোনো একটা নির্দিষ্ট তারিখে একচোটেই আবিষ্কৃত হয়ে যায়, সে মতটি 
গতানুগতিক এবং খামখেয়ালী | ধরা যাক যে, একজনে যেন নিজের মধ্যে 

আবিফার করল যে, ইন্জিনিয়ারিং এর কাজে যে সব জিনিস লাগে, সেগুলিতে 
তার বুদ্ধিগত ও সমাজগত উৎসাহ আছে, এবং সে এ কাজকেই তার পেশা 
করবে ঠিক করল। খুব বেশী হলে এতে কেবল সেই ক্ষেত্রটির পরিসীমাই 

কাটা হবে যার মধ্যে পরবর্তা উন্নতি পরিচালিত করা হবে। এটি পরবর্তী 
ক্রিয়া-কলাপের পরিচালনে ব্যবহার করার জন্য এক রকমের একটি খসড়া 

রেখাচিত্র । কলম্বাস আমেরিকার উপকূল স্পর্শ করে যেঅর্থে আমেরিকা 
আবিষ্কার করেছিলেন, এটিও সেই অর্থে একটি পেশার আবিষ্কার | কিন্ত 

অপরিমিতরূপে অধিকতর বিস্তারিত ও ব্যাপক ধরনের ভবিষ্যৎ উদ্ঘাটন 

তখনও করতে হবে। যখন শিক্ষাবিদের] বৃত্তিমলক উপদেশকে এমন কিছু 

বলে ধারণা করেন যে, মেটি কোনে| অবধারিত, প্রতিকরহীন ও সম্পূর্ণ 
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মনোনয়নে পরিচালিত করে, তখন শিক্ষা ও মনোনীত বৃত্তি উভয়েরই অনমনীয় 
হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাতে পরবর্তা উন্নতিও ব্যাহত হ্য়। 
এবং এই ধারণা অনুযায়ীই, নির্বাচিত পেশাও এমন হবে, যা! সংশ্লিষ্ট লোকটিকে 
স্থায়ীৰপে কোনো নিয্পপদভূক্ত রাখবে, এবং সে এমন সব লোকের বুদ্ধি 
অঙ্থ্যায়ী কাজ করবে যাদের কাজ অধিকতর নমনীয় পরিচালন ও পুন- 

বিন্তাসের উপযুক্ত । এবং যদিও ভাষার চলিত প্রয়োগ পুনবিন্তাসের নমনীয় 
'ভঙ্গীকে কোনো নতুন ও বর্ধিত কাজ বলা সমর্থন করে না, তথাপি আসলে 

তা তাই। যদি পুর্ণবয়স্ক লৌকর্দিকেও এটা দেখতে তৎপর থাকতে হয় 
যে তাদের কাজ যেন তাদিকে €অবরুদ্ধ ও অশ্মীভূত করে না ফেলে, তাহলে 

শিক্ষককে নিশ্চিতই সতর্ক থাকতে হবে যে, কিশোরদের বৃত্তিমূলক প্রস্তুতি 
যেন এমন হয় যে, সেটি তাদ্দিকে উদেশ্ট ও পদ্ধতির নিরবচ্ছিন্ন পুনর্গঠনে 

নিযুক্ত রাখতে পারে। 

৩। বর্তমান কালের সম্পদ ও বিপদ 

« অতীত কালে, শিক্ষাব্যবস্থা, নামের থেকে কাজে, খুব বেশী মাত্রায় 

বৃত্তিমূলক ছিল। (১) জনসাধারণের শিক্ষা স্পষ্টতঃই প্রয়োগশীল ছিল। 

ভাকে শিক্ষা না বলে শিক্ষা-নবিশি বল! হতো, বা, বল! হতো, অভিজ্ঞতা 

থেকে শিক্ষা। যে মাত্রায় পড়তে পারা, লিখতে পারা ও গণনা করতে 

পারার যোগ্যতা সব রকম শ্রমশীল কাজের মধ্যেই সাধারণ উপাদানরূপে 
থাকতো, স্কুলগুলি সেই মাত্রীতেই ম্বাক্ষরতার প্রতি মনোযোগ দিত। এই 
শিক্ষার স্কুল-বহিভূর্ত পরধধায়টি ছিল, অন্যান্যের পরিচালনার অধীনে কোনো 

বিশিষ্ট কর্ম-সংস্থায় অংশ গ্রহণ করা। দুটি দিক পরস্পরের পরিপুরণ করত। 
এক্ষেত্রে স্থুলের কাজটির সঙ্কীর্ণ ও নিয়মিত ধরন, স্পষ্ট ভাষায় যাকে শিক্ষা- 

নবিশি বল! হয়, তারই মতে! কোনো কাজ শেখার একটা অংশ ছিল। 
(২) বেশ কিছু মাত্রায়, ক্ষমতাসীন শ্রেণীদের শিক্ষা মূলতঃ বৃত্তিধারী 

ছিল। কেবল তাদের রাজত্ব ও আমোদ-প্রমোদ ঘটিত অন্নধাবনগুলিকে 

পেশ! বল! হুতে। না, এই যা। কারণ কেবল সেই সব জিনিসকেই বৃত্তি বা 

ক্র্ম-সংস্থান বল! হতো! যার মধ্যে দৈহিক পরিশ্রম থাকতো, থাকতো 
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পারিতোধিক হিসাবে খাদ্য বা তার বদলে অর্থের, বা, স্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদিকে 

ব্যক্তিগত সেবাদানের জন্য পরিশ্রম । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, দীর্ঘকাল 
যাবৎ অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসকের পেশা, প্রায় ভৃত্য বা ক্ষৌরকারের কাজের 
সমপর্ধায়ভুক্ত ছিল ;__তা৷ আংশিকভাবে এই কারণে যে, এঁ কাজের সাথে 

শরীরের সংশ্রব বেশী থাকতো, আর আংশিকভাবে এই কারণে যে, এর 

জন্য কোনো নির্দিষ্ট বাক্তিকে প্রত্যক্ষ সেবাদান করা হতো। কিন্ত যদি শব্ধকে 

নিয়ে সন্ত নাথেকে তার অন্তর্নিহিত অর্থকে ধরি তা হলে দেখা যাবে যে, 

লমাজ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিচালন, তা সে রাজনীতিক বা অর্থনীতিক হোৰ, 

যুদ্ধেই হোক আর শান্তিতেই হোক, আর সক্কিছুর মতোই একটা পেশা । 

এবং যেখানে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে এতিহ্াশ্রয়ী ছিল না, সেখানে অতীতকালে 

উচ্চতর বিগ্ালয়গ্তলি মোটামুটিভাবে এই কাজের জন্য প্রস্ততি দেওয়া 
হিসাবেই গণ্য হতো।। অধিকন্তু আড়ম্বর, অঙ্গসঙ্জা, মর্ধাদাস্চচক সাহচর্য 

এবং আমোদ-গ্রমোদ ও অর্থব্যয়কে নির্দিষ্ট পেশাই করা হয়েছিল। তাদের 

অজ্ঞাতসারেই উচ্চতর বিদ্ভালয়গুলিকে এ সমন্ত পের জন্য প্রস্তাতিতে 

অংশ দেওয়ানো হতো । এমন কি, এখনও যাকে উচ্চশিক্ষা বল! হয়, তা 

প্রধানতঃ একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য (আগে যেমন ছিল বরং তার থেকে 
অনেক ছোটো ), এ সমস্ত অন্ুধাবনে কার্যকরীরূপে নিযুক্ত হওয়ার প্রস্ততি । 

অস্তান্ত বিষয়ে, এই শিক্ষারটির বেশীর ভাগই ছিল, বিশেষতঃ এর উচ্চতম 

পর্যায়ে, শিক্ষকতা এবং বিশিষ্ট গবেষণার পেশার জন্য শিক্ষণ। যে শিক্ষা 

অসাধারণ নিক্ষর্মা অন্ুধাবনের জন্য প্রস্ততির সঙ্গে জড়িত, যেমন শিক্ষকতা 

ও সাহিত্যিক পেশা এবং নেতৃত্ব, এক অদ্ভূত কুসংস্কার বশতঃ, তাকেই 
অপেশাদারী, এমন কি, অভ্ভুতভাবে কৃষ্টিমূলক বলে মনে করা হয়েছে। 
যে সাহিত্যিক শিক্ষণ পরোক্ষভাবে লেখক হওয়ার উপযুক্ত করে, তা পুন্তক, 

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য বা সাময়িক কাগজের প্রবন্ধ লেখকই হোক, 

সেই শিক্ষাটি বিশেষ করে এই কুসংস্কারের অধীন। তাই বন শিক্ষক ও 

লেখক সাংস্কৃতিক ও মানবিক শিক্ষার পক্ষ নিয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যবহারিক 

শিক্ষণের অন্প্রবেশের বিরুদ্ধে লেখেন ও যুক্তি দেখান। তারা দেখতে 

পান না! যে তীদের নিজ নিজ শিক্ষাকে যে উদারপন্থী বল! হয়, তা! প্রধানত: 
তাদের নিজেদের বিশিষ্ট পেশার জন্তই শিক্ষণ। তারা শুধু তাদের নিজ নিজ 
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কাজকে মূলতঃ সাংস্কৃতিক মনে করার, এবং অন্থান্ত নিয়োগের সাংস্কৃতিক 
সম্ভাবনাগ্তুলিকে উপেক্ষা করার অভ্যাসের মধ্যে আবন্ধ হয়ে আছেন। 

যে এঁতিহ্থ কেবল সেই সব অনুধাবনকেই নিয়োগরূপে দেখে, যেখানে কেউ 
তার কাজের জন্য একজন হ্থনির্দিষ্ট নিয়োগকতার কাছেই দায়ী থাকে, কিন্ত 
চূড়ান্ত নিয়োজক, সমাজের কাছে দায়ী থাকে না, নিঃসন্দেহে সেই এঁতিহ্ই 
এই প্রভেদীকরণের মূলে বর্তমান রয়েছে । 

বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরে বর্তমানে জ্ঞানত: যে জোর দেওয়! হয়, অর্থাৎ 
পূর্বে যে সব বৃত্তিমূলক সংঙ্লেষ অব্যক্ত ছিল তাকে প্রকট ও যুক্তিপুর্ণ করার 
দিকে যেবোক এসেছে, তারু কতগুলি স্পষ্ট কারণ রয়েছে । (১) প্রথমত: 

যা কিছুই দৈহিক শ্রষ, বাণিজা সংক্রান্ত নিয়োজন, এবং সমাজকে চাক্ষুষ 
সেবাদানের সঙ্গে জড়িত, তার প্রতিই গণতান্ত্রিক সমাজগুলিতে শ্রদ্ধা এসেছে। 

তত্বের দিক দিয়ে, স্ত্রীপুরুষেরা সমাজের কাছ থেকে যে বুদ্ধিগত ও অর্থগত 

সমর্থন পায়, তার প্রতিদানে, তাদের পক্ষ থেকেও কিছু করার প্রত্যাশা 

কর! যায়। শ্রম প্রশংসিত; সেবা বন্-প্রশংসিত নৈতিক আদর্শ। হীরা 

নিরর্থক অসাধারণ জাকজমকের জীবনচর্যা করতে পারেন তাদের প্রতি 

এখনও অনেক বাহবা ও ঈধা থাকলেও, উত্তম নৈতিক আদর্শে ওরপ জীবন 

নিন্দিত। সময় ও ব্যক্তিগত সাম্যের সম্যবহারের জন্য সামাজিক দায়িত্ব 

আগের থেকে এখন বেশী করে সাধারণ স্বীকৃতি পায় । 

(২) দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত বৃত্তি সুনি্দিষ্টরূপে শ্রমশিল্পীয, বিগত দেড় 
শতকে সেগুলি প্রচণ্ড গুরুত্বলাভ করেছে। বৃহত্মানে উত্পাদন ও পণ্য- 

বিনিময় এখন আর কুটির ও অঞ্চলগত নয়, কাছেই কম-বেশী আনুষঙ্গিক 
বৃত্তিও নয়; পরস্ত তা পৃথিবী-প্রসারী। এগুলি ক্রমাগতই অধিকতর সংখ্যক 
লোকের সর্বোত্তম কর্মশক্তিকে নিযুক্ত করছে। বৃহৎ উৎপাদক, লেনদেন- 

কারী ও শিল্পের নায়কেরা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরিচালক হিসাবে 
বংশগত ভূম্যধিকারীদের স্থান অধিকার করেছে । সামাজিক পু্বিন্তাসের 
সমন্তাটি খোলাখুলি শ্রমশিল্প ভিত্তিক, এবং তা মূলধন ও শ্রমের সম্পর্কের 
সঙ্গে জড়িত। অসামান্য শ্রমশিল্প সংক্রান্ত ক্রিয়া-প্রণালী, সামাজিক গুরুত্বের 

আত্যস্তিক বৃদ্ধি, স্কুলশিক্ষার সঙ্গে শ্রমশিল্পীঘন জীবনের সম্পর্কের প্রশ্নগুলিকে 
অনিবার্ধরূপে অগ্রগণ্য করেছে । বিভিন্ন সামাজিক অবস্থাদি থেকে উত্তরাধিকার 
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স্ত্রে পাওয়া শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দিতা না করে, এবং শিক্ষার সম্মুখে নতুন 
সমস্যাগুলিকে উপস্থাপিত না করে, এই বিশাল সামাজিক পুনবিন্যান ঘটতে 
পারে না। 

(৩) তৃতীয়ত: যে বিষয়টি পুনঃ পুন: বল! হয়েছে তা এই যে, রীতির 

মাধ্যমে :যা হস্তাস্তরিত হয়, শ্রমশিল্প এখন আর মূলতঃ সে রকম কোনো 
অভিজ্ঞতালব্ধ হাতুড়ে পদ্ধতি নম্ন। এর কৌশল এখন প্রযুক্তি বিদ্যা সম্বলিত ; 
অর্থাৎ গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীবাণুবিষ্যা ইত্যাদির আবিষ্কার- প্রস্থত' 
কল-কৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতিক বিপ্লব, মীমাংসার জন্য 
বিভিন্ন সমস্যাকে তুলে ধরে যান্ত্রিক সাধকগুলির প্রতি অধিকতর বুদ্ধিগত 
শ্রদ্ধা জন্মিয়নে, বিজ্ঞান চর্চাকে উদ্দীপিত করেছে । এবং শ্রমশিল্পও বিজ্ঞানের 

কাজ থেকে চত্রবৃদ্ধিহারে স্থদ সহ তার পাওনা ফিরে পেয়েছে। তার 

ফলে, বিভিন্ন শ্রমশিল্পীয় নিয়োজনের মধ্যে পূর্বে যা ছিল, এখন তার থেকে 

অপরিমেয়রূপে অধিকতর বুদ্ধিগত আধেয় এবং কৃগ্টিগত সম্ভাব্যতা থাকে । এ 

অবস্থায় যেরূপ শিক্ষা শিল্পকম্িগণকে তাদের পেশার বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক 

ভিত্তি ও সম্বন্ধগুলির সঙ্গে পরিচয় করাবে, সেরূপ শিক্ষার দাবি অনস্বীকার্য 

হয়ে ওঠে। কারণ যাদের এরূপ শিক্ষা থাকবে না, তারা অবশ্যস্ভাবীরুপে, 
তাদেরই হাত দিয়ে চালানো মেসিনগুলির উপাঙ্গবৎ ভূমিকায় ডুবে থাকবে । 
পুরানো আমলে কোনো শিল্পে নিষুক্ত সকল কর্মাই তাদের জ্ঞান ও দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর দিক দিয়ে প্রায় সমান সমান ছিল। অন্ততঃ কোনো একটি সঙ্কীর্ণ 

পাল্লার মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও উদ্ভাবন বিকাশলাভ করত। 

কারণ কর্মকারটির সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে হাতিয়ার খাটিয়েই কাজটি কর! 
হতো। বর্তমানে হাতিয়ারকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি যোজনা করার 

পরিবর্তে, মেসিন-চালককেই মেসিনের প্রতি নিজেকে যোজনা করতে হয়। 

যদিও শ্রমশিল্লের বুদ্ধিধর্মী “সম্ভাব্যতা” অনেকগুণ বেড়েছে, তথাপি তার 
ব্যবস্থা এমন হয়েছে যে, যেকালে স্থানীয় বাজারের জন্য হাতের জিনিস 
তৈরী হতো সে কালের থেকে বর্তমানে শিল্পের শিক্ষামূলক সঙ্গতিটি বৃহৎ 

জনসমষ্টির কাছে কমে গেছে। কাজের মধ্যে যে বুদ্ধিধর্মী সম্ভাব্যতাগুলি 
বাস করে তাকে রূপ দেওয়ার ভার, ফিরে আবার স্কুলের ঘাড়েই পড়ছে । 

(৪) চতুর্থতঃ, জ্ঞানাহ্ছধাবন করা, বিজ্ঞানের জন্ত অধিকতর পরীক্ষা- 
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নিরীক্ষামূলক হয়েছে; এটি কেতাবী এঁতিহোর উপর কম নির্ভরশীল, এবং 
যুক্তি-তর্কের আলোচনাধর্মা পদ্ধতি ও প্রতীকের সঙ্গেও কম সংশ্লিষ্ট । তার 
ফলে, শিল্পবৃত্তির বিষয্ব-বস্ত কেবল পুর্বাপেক্ষা বেশী বৈজ্ঞানিক আধেয়কেই 
উপস্থাপিত করে না, পরস্ত যে পদ্ধতিতে জ্ঞান গড়ে ওঠে, তার সাথেও 

নিবিড়তর পরিচিতির অধিকতর স্থযোগ যোগায় । অবশ্য, কারখানার সাধারণ 

কর্মীর উপরে অব্যবহিত আঘথিক চাপ এত বেশী থাকে ষে, শ্রমশালার 
কর্মীর মতো জ্ঞান গঠন করার স্থযোগ সে পাম্ম না। কিন্তু বিদ্যালয়ে 

কল-কৌশল ও শির্প-পদ্ধতির সঙ্গে এমন অবস্থাধীনে পরিচিতি ঘটানো! যেতে 
পারে যাতে শিক্ষার্থীদের মুখ্য সংজ্ঞাত সংশ্লিষ্টতা থাকে স্ুন্ৃষ্টির মধ্যে । 
যেখানে এই অবস্থাটি বর্তমান, সেখানে পাঠশাল। ও শ্রমশালার ভিন্নতা অধি- 

কাংশই রীতিগত; একটা সমস্যা যি কোনো বুদ্ধিগম্য স্বার্থের ইঙ্গিত বহন 
করে, শ্রমশালায় তার অন্ুধাবনের সুযোগ থাকে; পাঠশীলাতে, একটি 

বৈজ্ঞানিক মূল নিয়মের সামাজিক সংশ্লিষ্টতার প্রতি জোর দেওয়ার স্থবিধা 
থাকে, আর স্থবিধা থাকে, অনেক বিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে, আরও একটু প্রাণ- 
বস্ত উৎসাহ যোগানোর | 

€৫) শেষ কথা এই যে, শিক্ষালাত ক্রিয়ার সাধারণ ক্ষেত্রে এবং শিশু 

কালের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান যে অগ্রগতি লাভ করেছে, ত| জীবন 

যাত্রার ক্ষেত্রে শ্রমশিল্লের বর্ধিত গুরুত্বের সঙ্গে এক সারিতে পড়ে। কারণ 

আধুনিক মনোবিজ্ঞান, বহিরান্ুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও “করে দেখা” সম্বলিত 
আদিম প্রাক্-শিক্ষালন্ধ সহজ-প্রবৃত্তির মৌলিক গুরুত্বের উপর জোর দেয়। 
মনোবিজ্ঞান ব্যক্ত করে যে, জ্ঞানলাভ-ত্রিয়াটি “মন”-নামক কোনেো৷ আদিভৃত 

জিনিসের ক্রিয়া! নয়, পরন্ত মনটি নিজেই তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে 
আদিম সামর্থযগুলির একটি সংগঠন । পূর্বেই যেরূপ দেখেছি, (পূর্বে, ২২৫ পৃঃ) 
স্ুল আদিম ক্রিয়া-কলাপের শিক্ষামূলক বিকাশের ক্ষেত্রে ছোটো শিক্ষার্থীদের 
কাছে খেলাধুলা যে স্থান অধিকার করে, বড়ো শিক্ষার্থাদের কাছে শ্রমশীল 
কাজও সেই স্থান অধিকার করে। অধিকন্ত, খেলা থেকে কাজের মধ্যে চলার 
গতি ক্রমান্বর্তা হওয়া উচিত। তার মধ্যে মনোভাবের কোনো! আমূল পরিবর্তন 
থাকবে না; থাকবে, খেলার উপাদানগুলিকে শ্রমশীল কাজের মধ্যে বহন 

করা; আর থাকবে, অধিকতর নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন পুনর্গঠনের কাঁজ। 
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পাঠক এই মন্তব্য করবেন যে, এই পীচটি বিষয় কার্যত: এই গ্রন্থের 
পূর্বতন অংশের মুখ্য বিতর্কের বিষয়গুলির পুনরুল্পলেখ মাত্র। ব্যবহারিক 
ও দার্শনিক উভয়রূপেই, বর্তমান শিক্ষা-পরিস্থিতির চাবিকাঠি রয়েছে বিদ্যা- 
লয়ের জিনিস-পত্র ও পদ্ধতিগুলির ক্রমিক পুনর্গঠনের মধ্যে, যাতে করে 

সামাজিক পেশাগুলির অনুরূপ নানাবিধ নিয়োজনের সদ্যবহার করা যায়; 

এবং সেগুলির বুদ্ধিগত ও নীতিগত আধেয়কে ব্যক্ত করা ঘায়। এই পুনর্গঠন, 
পাঠ্যপুস্তক সহ বিশ্বদ্ধ সাহিত্যিক এবং আলোচনাধর্যা পদ্ধতিগুলিকে, ? 

পর্যায়-ক্রমিক ও ক্রমপুঞ্জিত ক্রিয়া-কলাপের বুদ্ধিগমা বিকাশের ক্ষেত্রে গ্রয়ো- 

জনীয় সহায়ক সাধকের স্থানে স্থানান্তরিত করধেঁ। 

কিন্ত আমাদের আলোচনা এই বিষয়টির উপর জোর দেয় যে, শিক্ষার 

এই পুনর্গঠন বিভিন্ন শ্রমশিল্প ও ব্যবসা বর্তমানে যে ভাবে কাজ করছে, 
তার জন্য কারিগরি প্রস্ততি দিতে চেষ্টা করলে সম্পাদিত হবে না; এবং 

স্কুলে শুধু উপস্থিত শ্রমশিল্পীয় অবস্থাগুলির প্রবর্তন করে তো নয়ই। 
সমস্যাটি, বিগ্ভালয়কে বৃহৎ মানে উৎপাদন ও ব্যবসায়ের আহ্ুযঙ্গিক প্রতিষ্ঠান 
করা নয়। সেটি হল স্কুল-জীবনকে অধিকতর কর্মশীল, অধিকতর অব্যবহিত 

রূপে অর্থপূর্ণ এবং স্কুল-বহিভূ্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অধিকতর যোঙ্- 

স্থাপনের জন্য শ্রমশিল্পের উপকরণগুলির সদ্যবহার করা। সমস্যাটির মীমাংসা 

সহজ নয়। এর স্থায়ী বিপদ এই যে, শিক্ষাব্যবস্থা, বাছাই করা কয়েকজনের 
স্বার্থে প্রাচীন এতিহ্কে চিরস্থায়ী রাখবে, এবং আমাদের ক্রটিপূর্ণ শিল্পসংস্থার 
পরিবর্তনহীন, যুক্তিহীন ও সমাজতন্ত্হীন পর্যায়গুলির কাছে কমবেশী নতি 
স্বীকার করার ভিত্তিতেই নবতর অর্থনীতিক ব্যবস্থার সহিত শিক্ষাব্যবস্থার 

সমন্বয় বিধান করে নেবে। ঠিক ঠিক ভাবে বলতে গেলে, বিপদ এই যে, 
বৃত্বিমূলক শিক্ষাকে তাত্বিক ও ব্যবহারিকরূপে ব্যাপারী শিক্ষা বলে ব্যাখ্যা 
করা হবে, গণ্য করা হবে বিশেষ প্রকারের ভবিষ্তৎ পেশার জন্য কারিগরি 

কর্মকুশলতা৷ পাবার উপায়রূপে । 

এ অবস্থায়, শিক্ষাব্যবস্থা, বর্তমান শিল্পভিত্তিক সমাজ বিন্যাসের রূপাস্তর 

ঘটানোর মাধ্যমরূপে কাজ করার পরিবর্তে, বর্তমান ব্যবস্থাকেই চিরায়ত 

করার কোনো যন্ত্রে পরিণত করবে। বাঞ্চিত রূপান্তরকে বিধিবদ্ধভাবে 

সংজ্ঞায়ন করা কঠিন নয় : রূপান্তরিত সমাজ এমন একটি সমাজ সুচিত 
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করে, যার মধ্যে প্রতিটি লোকই এমন কিছুতে নিযুক্ত থাকবে যা! অন্যান্তের 
জীবন যাত্রাকে অধিকতর সার্থক করবে, এবং তদনুযায়ী, যে সকল গ্রন্থি 

লোককে গ্রথিত করে সেগুলি অধিকতর বোধগম্য হবে, এবং যা, লোকের 

মধ্যে দূরত্বের প্রতিবন্ধকগুলি ভেঙে ফেলবে; আরও এমন একটি অবস্থা 

স্ুচিত করে যার মধ্যে প্রত্যেকেই তার কাজের উৎসাহ পাবে বাধ্যতাহীন 

এবং বুদ্ধিগম্য ভাবে। এর ভিত্তি থাকবে নিজের রুচির উপযোগিতার 

উপর । বলা বাহুল্য যে, আমরা এ রকমের একটি সামাজিক রাষ্ট্র থেকে 

বহুদূরে আছি; আক্ষরিক ভাবে ও পরিমাণগত অর্থে আমরা এতে ন৷ 

পৌছাতেও পারি। কিন্তু নীতিগত ভাবে, যে সামাজিক পরিবর্তনটি এর 
মধ্যেই সাধিত হয়েছে, সেটির গতি এই দিকেই । পূর্বের যে কোনো কালের 
তুলনায়, বর্তমান কালে এই পরিবর্তন সাধনের অন্কূলে অনেক বেশী এবং 
প্রচুর পরিমাণ সঙ্গতি বর্তমান । বৌদ্ধিক সন্বল্প থাকলে একে বাস্তবে পরিণত 
করার পক্ষে কোনো অলজ্ঘনীয় বাধা থাকে না। 

একে বাস্তবে পরিণত করার সাফল্য বা ব্যর্থতা আর যে কোনো কিছু 

থেকে বেশী নির্ভর করে, পরিবর্তন সাধনের উপযোগী শিক্ষা! ব্যবস্থা গ্রহণের 

উপরে । কারণ: মূলতঃ, পরিবর্তনটি হল মানস-প্ররুতির গুণগত পরিবর্তন 
__-একটি শিক্ষামূলক পরিবর্তন । তাতে অবশ্ঠ এট! বোঝায় না যে, শ্রমশিল্পীয় 
ও রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে পৃথকভাবে, সরাসরি আদেশ 

উপদেশ দিয়ে আমর! মন ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাতে পারি। সে রকমের 

কোনো ধারণা আমাদের এই মৌলিক ধারণাটিরই প্রতিবাদ করে যে, 
সামাজিক বিষয়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারী সাড়ার মনোভাবই হল, চরিত্র ও 
মন। তাতে অবশ্ত এটা বোঝায় যে, আমরা যে নমুনার সমাজকে বাস্তবে 

পরিণত করতে চাই, বিদ্যালয়ে আমরা তারই একটি অভিক্ষেপণ হ্ট্টি করতে 

পারি, এবং সেই অনুযায়ী মন গঠন করে নিয়ে, ক্রমে ক্রমে সাবালক সমাজের 

বৃহত্তর এবং অধিকতর অপরিণামদর্শী রূপকে বদলাতে পারি । 
ভাবাবেগের দিক দিয়ে কথাটা কটু শোনাতে পারে যে, বর্তমান আমলের 

বৃহত্বম দোষ দারিভ্র ও তার সঙ্গে জড়িত দুর্ভোগের মধ্যে দেখা যাবে না, 

দেখা যাবে এই বিষয়টির মধ্যে যে, বু লোকের পেশাই তাদের মনে কোনো 

সাড়া জাগায় না, এবং ভাতে যে আধিক পুরস্কার আনে, কেবল তার জন্যেই 
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তার! তাতে লেগে থাকে। কারণ এই ধরনের পেশ! অনবরত বিরক্তির 
সঞ্চার করে, অসদ্ভাব স্ট্টি করে, এবং উপেক্ষা কর! ও এড়িয়ে যাবার প্রবৃত্তি 

জাগায় । লোকের কাজে তাদের মনও থাকে না, ও প্রাণও থাকে না। 

পক্ষান্তরে, ধারা বিষয়-আশয়ের দিক দিয়ে খুব সচ্ছল, এবং অত্যধিকরূপে, 

প্রায় একচেটিয়া ভাবে বহু লোকের ক্রিয়া-কলাপকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তারাও 

সামাজিক আদান-প্রদানের সমতা ও সর্বজনীনতা৷ থেকে রুদ্ধ থাকেন। তারা 

অসংযম ও আড়ম্বরের প্রতি প্ররোচিত হন; তারা অন্তান্ত লোকের উপর 

শক্তি, বৃহত্তর সম্পদ ও ভোগবিলাসের ছায়ামূতি রচনা করে লোকের কাছ 

থেকে তাদের দূরত্বের ব্যবধানটি পূরণ করতে চেষ্টা করেন। 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোনে সঙ্ীর্ণবূপে পরিকলর্িত প্রকল্প এই বিভেদকে 

দৃঢ়ভাবে চিরস্থায়ী করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব করতে পারে। সামাজিক নিয়তি 
সপ্ধলিত কোনে অন্গুশাসনের উপর দাড়িয়ে, এই প্রকল্প এটাই ধরে নেবে 

যে, বর্তমানের মতো! অর্থনীতিক অবস্থায় কতক লোককে দিন-মজুর হয়েই 
থাকতে হবে; সে প্রকল্প এই সব লোককে কেবল কোনো৷ একটা! ব্যাপারী 
শিক্ষা, অর্থাৎ বেশী কারিগরি কর্মকুশলত! দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখবে। 
অবশ্য, কারিগরি উৎকর্ষ অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না, এবং সব দিক দিয়েই 
ত৷ থাকা নিশ্চিতরূপে বাঞ্নীয়,__তা কেবল কম খরচে ভালো! জিনিস তৈরী 

করার জন্যই নয়, কাজের মধ্যে ষে বেশী পরিতুষ্টি পাওয়া যায় তার জন্তেও 
বটে। কারণ যার কোনো কাজের যোগ্যতা নেই তার কোনো আগ্রহও 

থাকে না। কিন্তু অব্যবহিত কাজের মধ্যে উৎকর্ষ সীমিত থাকা, এবং 

কাজের সামাজিক সঙ্গিষ্টতার মধ্যে সুন্-দৃষ্টিকে প্রসারিত করার পারদর্শীতা।__ 
এ ছুটির মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য থাকে, পার্থক্য থাকে অন্তের পরিকল্পনাকে 
কাজে পরিণত করার, আর নিজের পরিকল্পনাকে গঠন করার কর্মকুশলতার 

মধ্যে। বর্তমানে, বুদ্ধি ও প্রক্ষোভগত সীমাবদ্ধতা নিয়োজক ও নিযুক্ত 
উভয় শ্রেণীকেই স্চিহ্নিত করে। নিযুক্ত শ্রেণীর যেমন টাকা পাওয়া 
ছাড়া তাদের নিয়োজনের সঙ্গে সচরাচর আর কোনো সম্পর্ক থাকে না, 
তেমনি নিয়োজক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী কেবল মুনাফা ও ক্ষমতাতেই নিবন্ধ 
থাকতে পারে। শেষোক্ত স্বার্থের মধ্যে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিধ্মী 
উদ্যোগ ও অবস্থাদির ব্যাপকতর নিরীক্ষা থাকে। কারণ তার মধো বহুসংখাক 
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বিচিত্র উপকরণের পরিচালন ও সমাবেশ থাকে, _মজুরির স্বার্থটি সীমাবদ্ধ 
থাকে সরাসরি কতকগুলি পেশী সঞ্ধালনের মধ্যেই । তা সত্বেও, উদ্যোগের 

মধ্যে সামাজিক সংশ্লিষ্টতা যতোদূর কম থাকে, বুদ্িবৃত্তিও ততোদূরই 
যন্ত্রবৎ্, অমানবিক ও অন্ুদার ধারাতে সীমাবদ্ধ থাকে । এবং যখন অঙ্থ- 

প্রাণিত হওয়ার মতলবটি ব্যক্তিগত মুনাফা ও ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাসনা 
মাত্র হয়ে থাকে, তখন এই সীমাবদ্ধতা অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, 

যার! অর্থের দিক দিয়ে হতভাগ্য, ধাদের অপর লোকের বিষয়াদির একতন্ত্রী 

নিয়ন্ত্রণের নির্ষমকারী প্রতিফলের অভিজ্ঞতা হয়নি, অব্যবহিত সামাজিক 
সমবেদন। ও মন্ুম্যত্বপূর্ণ মানসত্র স্থবিধা অনেক সময় তাদের মধ্যেই থাকে । 

বর্তমান শ্রমশিল্পীয় জমানা থেকে শুরু করলে, যে কোনে শিক্ষাপ্রকল্পই 

এই জমানার ভেদ-বিভেদ ও দুর্বলতা মেনে নেওয়ার ও তাকে চিরস্থায়ী 

করার সম্ভাবনা আনবে, এবং এইভাবে, সামাজিক নিয়তিমূলক সামন্ত- 
তান্ত্রিক নীতি-নিয়মকে কাজে পরিণত করার যন্ত্র হয়ে দীড়াবে। ধারা 

তাদের ইচ্ছা সফল করার মতো পদে অধিষ্ঠিত, তারা কোনো উদার ও 

কষ্টিমলক নিয়োজন দাবি করবে ; সে হবে এমন কোনো .নিয়োজন"যা, তারা 
যে সব যুবকের ব্যাপারে আগ্রহশীল, তাদ্দিকে পরিচালনকারী ক্ষমতার 
উপযুক্ত করবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে অন্যান্ত কম ভাগ্যবান লোককে 

কোনে! নিদিষ্ট ব্যাপারী প্রস্তুতির জন্য শিক্ষা দেওয়ার অর্থ দীড়ায়, বিদ্যালয় 

গুলিকে, শ্রম ও বিশ্রাম, কৃট্ি ও সেবা, মন ও দেহ, পরিচালিত ও পরি- 

চালক শ্রেণী সম্বলিত প্রাচীন বিভেদকে নামেমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজের*মধ্যে * 

স্থানান্তরিত করার যন্ত্র বলে গণ্য করা। এ ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, 
ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও ক্রিয়া-প্রণালীর বৈজ্ঞানিক ও এঁতিহাসিক, মানবীয় 

যোগস্থত্রাদির মূল্যকে অবশ্যন্তাবীরূপে বাদ দেয়। সঙ্কীর্ণ ব্যাপারী শিক্ষার 
মধ্যে এ সব বিষয়কে ধরা কেবল সময় নষ্ট করা। কারণ এ সব বিষয় নিয়ে 

মাথা ঘামানে! “ব্যবহারে” লাগবে না। এ সব বিষয় তাদের জগ্ত জমা 

থাকবে যাদের হাতে সময় আছে-_অর্থাৎ উত্তম আধিক সঙ্গতি থাকার 

দরুন অবকাশ আছে। এমন কি, এ সব জিনিস পরিচালক শ্রেণীর স্বার্থের 

পক্ষেও বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ ধারা অন্ভের পরিচালনাধীনে কাজ 

করে, এতে তাদের মনে অসস্তোষ বা "পদের অতিরিক্ত” উচ্চাকাঙ্ষা জাগাতে 
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পারে। কিন্তু যে শিক্ষা কোনে নিয়োজনের বুদ্ধিধর্মী ও সমাজধর্মা তাৎ- 
পর্যকে স্বীকৃতি দেয়, তার মধ্যে হালের অবস্থার এতিহাসিক পটভূমির শিক্ষা 
থাকা চাই--থাকা চাই বিজ্ঞান শিক্ষা, যাতে জিনিসপত্র ও উৎপাদন- 
সুত্রগুলি নিয়ে কাজ করার মধ্যে বোধবুদ্ধি ও উদ্যোগ জাগতে পারে । এতে 
রাখতে হবে অর্থনীতি, পৌরনীতি ও রাষ্্রনীতির শিক্ষা, যাতে ভবিত্যৎ 
কমী, সমসাময়িক সমস্ত! ও তার উন্নতি-কল্পে যে সব পদ্ধতির প্রস্তাব ওঠে, 
তার সংস্পর্শে আসতে পারে । সর্বোপরি, এই শিক্ষা পরিবর্তনশীল অবস্থাদিরঃ 

প্রতি পুনযোজন৷ করার ক্ষমতা! লাভের শিক্ষ/ দেবে, যাতে ভবিষ্যৎ কমীর৷ 

তাদের উপর চাপিয়ে-দেওয়! নিয়তির কাছে অন্ধভাবে হার না মানে । এই 
আদর্শকে কেবল বর্তমান শিক্ষাসংক্রান্ত এতিহ্ের জড়ত্বের সঙ্গেই যুঝতে হয় 
না, পরন্ত ধারা শ্রমশিল্পের কল-কবজার উপর সবময় কর্তৃত্বের আসনে আসীন, 

ধারা বোঝেন যে, এ রকমের শিক্ষাব্যবস্থা যদি সর্বজনীন করা হয় তাহলে 

তা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অন্যান্য লোককে ব্যবহার করার 

ক্ষমতার প্রতিও হুমকি দেখাবে, আদর্শটিকে তাদের বিরোধিতার সঙ্গেও 

যুঝতে হয়। 

কিন্ত ঠিক এই সত্যটিই একটি অধিকতর সাম্যবাদী ও সংস্কার-বিমুক্ত 

সমাঞ্জ ব্যবস্থার পুর্বলক্ষণ ইঙ্গিত করে । কারণ ত1 শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের 

উপরে সমাজ ব্যবস্থার পুনঃসংগঠনের নির্ভরশীলতার সাক্ষ্য দেয়। কাজেই 
ধারা কোনো উন্নততর ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, এই অবস্থাটি তাদিকে এমন একটি 

বৃত্তিমূলক শিক্ষার পৃষ্ঠপোষণে উৎসাহিত করে, যা যুবগণকে বর্তমান ব্যবস্থার 
দাবি ও যান্দণ্ডের বশবতী করবে না, পরস্ত যেটি এর বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক 

উপকরণগুলির সঘ্যবহার করবে, সৎসাহুসিক বুদ্ধির বিকাশসাধন করবে, এবং 

বুদ্ধিকে ব্যবহারিক ও কর্মকুশল করবে। 

সারাংশ 

যে কোনে৷ ধরনের নিরবচ্ছিন্ন কর্মশীলতাই অন্ঠান্তকে সেবাদান করে এবং 

কোনে। ফল সৃষ্টি করার পক্ষে ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে নিয়োজিত করে, তাই বৃত্তি 

শব্দটির তাৎপর্যকে স্থৃচিত করে। চিন্তনের সঙ্গে দৈহিক কর্ম তৎপরতার সম্পর্কে 
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ইতিপুর্বে যে সমন্ত সমতার কথা আলোচনা করা হয়েছে, শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তির 
সম্পর্কের প্রশ্নটি সেই সমস্যাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করে; যেমন, সঙ্ঘবদ্ধ জীবন- 
যাত্রার সঙ্গে প্রাতিন্বিক সচেতন বিকাশের সম্বন্ধ ; নির্দিষ্ট পরিণাম সম্বলিত 

ব্যবহারিক আচরণের সঙ্গে তাত্বিক কৃষ্টির সম্বন্ধ ; বিশ্রামের সার্থক উপভোগের 

সঙ্গে জীবিকা অর্জনের সম্বন্ধ | শিক্ষা! ক্ষেত্রে (প্রাথমিক বিছ্যালয়ের পড়া-লেখা-_ 

গণনার উপযোগিতা ছাড়া ) জীবনের বৃত্তিমূলক পর্যায়গুলির প্রতি বিরোধিতা, 
«অতীত কালের অভিজাত আদর্শকে সংরক্ষণ করার সঙ্গে জড়িত। কিন্ত 

বর্তমান সন্ধিক্ষণে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার নামে একটা-কিছুর জন্য যে আন্দৌলনটি 
চলছে, তা যদি কার্ধে পরিণত হয়১তা হলে এঁ সব আদর্শ ই বর্তমান শ্রমশিল্পী় 
বিধিব্যবস্থার উপযোগী কোনে। একটা আকারে কাঠিন্ লাভ করবে । এই 

আন্দোলন, অল্পসংখ্যক সচ্ছল লোকের ভোগের উপযুক্ত কোনো এঁতিহাগত 
উদার বা কষ্টিসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থাটিকে চালু রাখবে; এবং জনসাধারণকে 

দেবে, অন্যের শাসনাধীনে পরিচালিত বিশিষ্ট পেশার জন্য কোনে সন্ীর্ণ, 

কারিগরি, ব্যাপারী শিক্ষা। অবশ্যই, এপ প্রকল্প কেবল প্রাচীন সামাজিক 
বিভেদের,__তার প্রতিরূপ বুদ্ধি ও নীতি সম্বলিত দ্ৈতবাদ সহ,--চিরস্থায্রিত্ 

স্থচিত করে। কিন্তু এর অর্থ দীড়ায়, যে অবস্থায় একে রাখার ন্যাধযতা 

অনেক কমে গেছে সেই অবস্থাতেই এর ক্রমগতিকে বজায় রাখা । কারণ 
শ্রমশিল্পীয় জীবন এখন বিজ্ঞানের ওপর এত নির্ভরশীল, এবং তা সর্বপ্রকারের 

সামাজিক আদান-প্রদানকে এত নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করে যে, মন 

ও চরিত্রের বিকাশকল্পে শিল্পের সদ্বাবহার করার একটা স্থযোগ এসেছে । 

অধিকন্ত, শিল্পের যথাযথ শিক্ষামূলক প্রয়োগ, বোধশক্তি ও আগ্রহের উপর 

এমনভাবে প্রতিক্রিয়া করবে যে, আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের সম্পর্কে, 
সেটি বর্তমান শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের বিধি-ব্যবস্থার সমাজগত কুৎসিত 

দিকগুলির পরিবর্তন সাধন করবে । শিক্ষায় শিল্পের প্রয়োগ, সামাজিক 

সমবেদনার বর্ধনশীল ভাগ্ডারকে কোনো অন্ধ লোকহিতের ভাবরসে ফেলে 

না রেখে, তাকে গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত করবে । যারা শ্রমশিল্পীয় পেশায় 
নিযুক্ত হবেন, এই শিক্ষা তাদিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা 
ও যোগ্যতা দেবে। যে সমস্ত কারিগরি ও যাল্ত্রিক রূপরেখা আমাদের 

উৎপাদন ও বণ্টনের কল-কৌশলী ব্যবস্থার একটা স্থনির্দিষ্ট পকে চিহ্নিত 
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করে, এই শিক্ষা সেগুলিকে তাৎপর্য দিয়ে পরিপৃক্ত করতে সমর্থ হবে। 
যাদের আধিক হ্থযোগ-হবিধার্দি এখন কম, এই তো! গেল তাদের কথা । 

সমাজের বিশেষ স্থবিধাসম্পন্ন অংশের প্রতিনিধিদের পক্ষে এই শিক্ষা 
অমিকদের প্রতি সমবেপন। বৃদ্ধি করবে,_মনের এমন কোনো প্রবণতা 
ষ্টি করবে যে তাতে প্রয়োগমূলক কর্মশীলতার মধ্যেই কৃষ্টিসাধক উপাদান- 
গুলিকে আবিষ্কার করতে, এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে বৃদ্ধি করতে 

সমর্থ হবে। অন্য কথায়, বর্তমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশ্নটি এই কারণে 
সমস্াকীর্ণ হয়ে দীড়িয়েছে যে, এটি ছুটি মৌলিক প্রশ্নকে একটি স্থনির্দি্ 
বিচার্য বিষয়ের মধ্যে একত্র করে: এর একটি হল, যে কর্মশীলতা ভৌত 
প্রকৃতিকে মানুষের বাবহীরে নিয়োগ করে, সেই কর্মশীলতা| থেকে পৃথক 

হয়ে, না, তার ভিতরে থেকে, বোধশক্তিকে সর্বোত্মরূপে খাটানো যায় ; 
এবং ব্যক্তিগত কৃষ্টি, স্বর়ংগত ভাবে, না সমাজগত ভাবে, সর্বোত্মমরূপে 
লাভ করা যায়। এই অধ্যায়ে সে স্ুম্ত্র বিবরণের আলোচনা করা হয়নি, 
কারণ এই সিদ্ধান্তটি পূর্ববর্তী পঞ্চদশ থেকে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের আলোচনারই 
সার সংক্ষেপ । 

৭ 
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শিক্ষা দর্শন 

১। সমীক্ষা 

শিক্ষা দর্শন নিয়ে বিচাব্বিবেচনা করলেও এ পর্যস্ত দর্শনের কোনো 

সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়নি) এবং শিক্ষা দর্শনের স্বরূপও পরিষ্ার করে তুলে 
ধরা হয়নি। বিচার্য দার্শনিক বিষয়গুলির উদ্ঘাটন উদ্দেশ্টে, আগেকার 

আলোচনার মধ্যে যে অব্যক্ত যৌক্তিক ধারাটি রয়েছে, এখন তারই সংক্ষি€ 
বিবরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গটির স্থাত্রপাত করা হচ্ছে। পরে, শিক্ষার বিভিন্ন 

আদর্শ যেভাবে ক্রিয়া করে-_তার স্বরূপ নির্ণয়ে তার অন্তনিহিত জ্ঞান 

ও নীতিতত্বগুলিকে বিশিষ্ট দার্শনিক ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা করব । 

যুক্তির বিচারে, পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি তিন অংশে পড়ে। (১) প্রথম 
দিকের অধ্যায়গুলিতে, সামাজিক প্রয়োজন ও সামাজিক কর্তব্য হিসাবে 

শিক্ষার বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে। তার উদ্দেশ্তঠ হ'ল, যে ক্রিয়-গ্রণালী 

অবলম্বন করে বিভিন্ন সামাজিক গোী, তাদের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায় 

রাখে, তার অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ রূপরেখা অঙ্কিত করা। এতে 

দেখান হয়েছে যে, শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার তাৎপর্যগুলির এক প্রকারের 

নবীকরণ ক্রিয়া-গ্রণালী, এবং সেটি সম্পাদিত হয় কোনো এক প্রবহণ 

ক্রিয়াগ্রণীলীর ভিতর দিয়ে। তা আংশিকভাবে আনুষঙ্গিক, সাবালক 

ও নাবালকদের নিত্যকার আদান-প্রদানের মাধ্যমে ঘটে। আর আংশিক 

ভাবে তা মনস্থকরা,_খাটানো হয় সামাজিক নিরবচ্ছিন্নতা সাধনের জন্য । 

দেখা গেছে যে, এই ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে অপরিণত লোকটি এবং তার 
সহবাসী গোষ্ঠী উভয়েরই নিয়ন্ত্রণ ও ক্রমবিকাশ থাকত । 

এই বিবেচনা কিন্তু বহিরঙ্গের ব্যাপার। কারণ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট 

সমাজ্টির গুণের কোনো বিশিষ্ট বর্ণনা ছিল না, _-অর্থাৎ যে “জাতীয়” সমাজ 

শিক্ষার মাধ্যমে তার চির্থাযিত্ব কামনা করে এতে তার কোনো বর্ণনা 
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ছিল না। তারপরে, এই সাধারণ আলোচনাটিকে, সেই সব বিশিষ্ট সম্ির 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যাঁরা সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে উন্নতিগামী 
হতে থাকে, এবং যারা পারস্পরিক অংশীদারী স্বার্থের অধিকতর বিচিত্রতার 
প্রতি লক্ষ্য রাখে; এবং যাদের সাথে অন্য যে সব সমষ্টি কেবল তাদের 
রীতিনীতির সংরক্ষণের প্রতিই লক্ষ্য রাখে, তাদের পার্থকা থাকে । দেখা 
গেছে যে, এ জাতীয় সমাজের গণতান্ত্রিক গুণ থাকে । কারণ ওরূপ সমাজ 
কোনে! উত্তমর্ণ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে প্রধানত: রীতির শাসনের 
উপর বিশ্বাস রাখার পরিবর্তে, তাদের নিজেদের «লোকদের অধিকতর স্বাধীনতা 
দেয় এবং লোকের মধ্যে একটি সংজ্ঞাত সমাজধর্মী স্বার্বোধ আনবার জন্য 
সংজ্ঞাত প্রয়োজনবোধকে ধরে রাখে । পরে আমরা, যে ধরনের শিক্ষা 
একটি গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত, তাকেই শিক্ষা বাবস্থার আরও সু 
বিশ্লেষণের মানদগ্রূপে প্রকাশ্য ভাবে বিবেচনা করেছি। (২) দেখা গেছে 

যে, গণতান্ত্রিক যানদণ্ড-ভিত্তিক এই বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, বা 
পুনঃসংগঠনের একটি আদর্শ ইঙ্গিত বহন করে। এবং সেটির স্বরূপ হল 
এই যে, ত| অভিজ্ঞতার স্বীকৃত অর্থকে, বা সামাজিক আধেয়কে বর্ধিত 
করে। শুধু তাই নয়, পরন্, সেটি এই পুনঃসংগঠনের নির্দেশকারী 
অভিভাবকরূপে লোকের কাজ করার সামর্যকে বর্ধিত করে (৬ষ্ট-"ম অঃ 
দেখুন )। অতঃপর আমরা এই পার্থকাটিকে যথাক্রমে বিষয়-বস্ত ও 

পদ্ধতির স্বরূপ অঙ্কনে প্রয়োগ করেছি। এই ভাবে বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতির 
একত্ব স্থির কর! হয়েছিল, কারণ এই ভিত্তি অনুসারে পড়া ও শেখার 

ক্ষেত্রে পদ্ধতি হ'ল কেবল অভিজ্ঞতালব বিষয়-বস্তর পুন:সংগঠনের একটা 
সজ্ঞানে-পরিচালিত গতি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষালাভের পদ্ধতি ও 

বিষষ-বস্তর প্রধান প্রধান নিয়মগুলির বিকাশ সাধিত হয়েছিল (১৩শ-১৪শ অ:)। 
(৩) বৈপাদৃশ্তের ওপর জোর রেখে, মূল নিম্মমগুলিকে চিত্রিত করার 

জন্য পরিকল্পিত আনুষঙ্গিক সমালোচনা ছাড়া, আলোচনাটির এই পর্যায়ে, 
গণতান্ত্রিক মানদণ্ডটিকে এবং বর্তমান সমাজে তার প্রয়োগকে, বিনা বিচারেই 

মেনে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তা অধ্যায়গুলিতে (১৮শ-২৩শ অঃ), একে 

বাস্তবে পরিণত করার ক্ষেত্রে বর্তমানের সীমিত অবস্থাকে বিবেচনা করেছি। 

দেখা গেছে যে, শীমিতাবস্ব। এই ধারণাটি থেকে উদয় হয় যে; অভিজ্ঞতা 
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কতকগুলো ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের, বা ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের বিচিত্র সমষ্টি । এদের 

প্রত্যেকটিরই এক একটি স্বতন্ত্র মূল্য, উপাদীন ও পদ্ধতি থাকে, যার প্রতিটিই 
আবার অন্টিকে সংযত রাখে, এবং যখন প্রতিটিকে আর সব ক'টি দিয়ে 
যথা নিয়মে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, কেবল তখনই শিক্ষাক্ষেত্রে এক রকমের 

“শক্তিসাম্য” গঠিত হয়। তারপরে, এই পৃথকীকরণের মূলে যে সব 
অঙ্গীকার রয়েছে, সেগুলিরও বিশ্লেষণ করেছি। আমর! দেখেছি যে, ব্যব- 

হারিক দিক থেকে এর কারণ রয়েছে সমাজকে কম-বেশী দৃঢ়রূপে সুচিহিত 
কতকগুলি শ্রেণাগত বা গোষ্ঠীগত ভাগ-বিভাগ করার মধ্যে ;_অন্যভাবে 

বললে বলতে হয় যে, পরিপুণ্ণ ও নমনীয় সমাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়৷ ও আদান- 

প্রদানের গরতিবন্থকের মধ্যেই এর কারণ রয়েছে। দেখা গেছে যে, নির- 

বচ্ছিন্টতার এই সামাজিক ছেদ-ভেদ তার বুদ্ধিগত স্যত্রায়ন পেয়েছে নানাবিধ 

দ্বৈতবাদ বা বিরোধাভাসের মধ্যে, যেমন, শ্রম ও বিশ্রাম, ব্যবহারিক ও 

বুদ্ধিশীল কর্মশীলত।, মানুষ ও প্রকৃতি, প্রাতিস্বিকতা ও সজ্ঘবদ্ধতা, এবং কৃষ্টি 

ও বৃত্তি ইত্যাদির বিরোধের মধ্যে । এই আলোচনার মধ্যে আমর! দেখেছি 

যে, এই সব বিভিন্ন উপফলের প্রতিবূপ রয়েছে সেই সব স্ুত্রায়নের মধ্য, 
যেগুলি উচ্চ মর্ধাদাসম্পন্ন বিভিন্ন দার্শনিক তন্ত্র অন্ুযাদী করা হয়েছে । 

এবং এগুলির মধ্যেই রয়েছে দর্শনের বিভিন্ন সমস্যা যেমন মন (বা আত্মা ) 

ও বস্তু, দেহ ও মন, মন ও জগৎ, ব্যক্তি ও তার লোক-সম্পর্ক, ইত্যাদি । 

আরও দেখেছি যে, এই সব বিভেদের পিছনে যে মৌলিক অঙ্গীকারটি রয়েছে, 
সেটি হ'ল এই যে,যে কর্মশীলতার মধ্যে ভৌত অবস্থা, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, 
বৈষয়িক সাধক ও প্রাকৃতিক বস্ত থাকে, যন তার থেকে স্বতন্ত্র। কাজেই 

এমন একটি দর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল, যা মনের জন্ম, স্থান ও ধর্মকে 

এমন একটি ক্রিয়াশীলতার মধ্যে দেখতে পায় যে, সেটি পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ 

করে। এইভাবে আমরা আবর্তন সম্পূর্ণ করে, এই গ্রন্থের প্রথমাংশের যে 
ধারণাবলীতে প্রত্যাবর্তন করেছি তা হ'ল,_ভৌতপ্ররুতির শক্তিপুঞ্জের 
সহিত মানবপ্ররুতির প্রবণতা ও সহজ প্রবৃত্তির জৈব নিরবচ্ছিন্নতা ; সাবিক 
উদ্দেশ্ত সম্বলিত যৌথ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে অংশ গ্রহণ করার উপর মনের 
ক্রমবিকাশের নির্ভরশীলতা ; সমাজ মাধ্যমের ক্ষেত্রে ভৌত পরিবেশটির যে 
ব্যবহার কর! হয়, তার ভিতর দিয়ে ভৌত পরিবেশের প্রভাব; কোনে! 
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একটি উত্তরোত্তর বিকাশমান সমাজের স্বার্থে, ইচ্ছা ও চিন্তনের ক্ষেত্রে 

প্রাতিশ্বিক বৈচিত্র্কে কাজে লাগানোর অত্যাবশ্কতা ; পদ্ধতি ও বিষয়- 

বস্তর মৌল একত্ব; উদ্দেশ্য ও উপায়ের অন্তর্নিহিত নিরবচ্ছিন্নতা, এবং যে 
চিন্তনটি আচরণের অর্থকে উপলব্ধি করে ও পরীক্ষা করে ১ তাঁকেই মন বলে 

স্বীকৃতি দেওয়া । যে দর্শন বুদ্ধিকে কর্মের ভিতর দিয়ে আভঙ্ঞতার বিষয়- 
বস্তর পুনঃ:সংগঠনরূপে দেখে, উক্ত ধারণাবলী সেটির সাথে স্থুসঙ্গতিপূর্ণ । 
এবং যে ছ্বৈতবাদী দর্শনগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির সাথেই 
উক্ত ধারণাবলী অসঙ্গতিপুর্ণ । 

২। দর্শনের স্বরূপ 

এই সমস্ত বিচার-বিবেচনার অন্তর্গত অব্যক্ত ধারণাটিকে নিক্গাশিত ও 

ব্যক্ত কর। আমাদের অন্ততম কাজ। দর্শন যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করে 

তার বর্ণন| সত্রে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিপূর্বে দর্শনেরই বর্ণনা করেছি, 

যদিও তার সংজ্ঞায়ন করিনি; আমরা দেখিয়েছি যে, এ সব সমস্যা জন্ম নেয় 

সমাজ জীবনের নানাবিধ বিরোধ ও বাধা-বিপত্তির মধ্যে । সযস্তাগুলি হল 

এই সব বিষয়ের সম্পর্ক নিয়ে, যেমন মন ও পদার্থ, দেহ ও আত্মা, মানুষ ও 

ভৌতগ্রকৃতি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থ, তত্ববা জ্ঞান এবং বৃত্বি বা 

কর্মের সম্বন্ধ ইত্যাদি। যে সব দার্শনিক তন্ত্র এই সব সমস্যার সুত্রায়ন 

করে, সেগুলি সমসাময়িক সামাজিক প্রথার মুখ্য রূপরেখা ও বাধাবিদ্বকে 

লিপিবদ্ধ করে। লোকে তাদের চলিত অভিজ্ঞতার গুণ অন্ধুযায়ী, প্ররুতির, 

নিজেদের এবং যে আহ্থমানিক চিরসত্য এগুলিকে ধারণ বা শাসন করে, 

সে সম্বন্ধে যা ভাবতে অভ্যন্ত হয়েছে, এ সব লিপি সেগুলিকে স্পষ্ট চেতনায় 

আনে। 

কাজেই যেমন আশা করা যাক, দর্শনকে এমন সব পন্থায় সংজ্ঞায়িত করা 

হয়েছে যে, বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতি উভয়ের ক্ষেত্রেই এক ধরনের সামগ্রিকতা 
সাধারণত্ব ও চূড়ান্ততা নির্দেশিত হয়ে থাকে । বিষয়-বস্ত সম্পর্কে দর্শন 

হ'ল কোনো “সম্যক উপলব্ির" প্রয়াস,__অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন 
্ুদ্র-বৃহৎ অংশগুলিকে একটি মাত্র অস্তরাশ্রিত পৃর্ণতার মধ্যে সংগৃহীত বা 
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সংগ্রথিত করার প্রয়াস। এই পূর্ণতা হয় কোনো একত্ব হবে, নয়তো, 
দ্বৈতবাদী দর্শনগুলির মতো, বহু বিবরণকে মাত্র অল্প কয়েকটি তত্বে 
পরিণত করবে। কোনো দার্শনিকের এবং তার সিদ্ধান্ত ধারা গ্রহণ করেন 

তাদের ভঙ্গীর দিক থেকে, অভিজ্ঞতার প্রতি যতোদুর সম্ভব একটি একীভূত, 
সঙ্গতিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রাখার প্রচেষ্টা থাকে | “ফিলজফি” শব্দটিতে 
যে অর্থ প্রকাশ পায় তা হল জ্ঞান্র তৃষ্ণা। যখনই দর্শনকে চিন্তাশীল অর্থে 

+ গ্রহণ করা হয়েছে তখনই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দর্শন এমন কোনো একটা 

প্রজ্ঞ। সুচিত করে যা জীবন-চর্ধাকে প্রভাবিত করবে । এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য 

ষে প্রাচীন কালের সকল দার্শনিক গোষ্ঠীই জীবনযাত্রার একটি সংগঠিত 
প্রণালী অন্থস্যত ছিল, অর্থাৎ ধারা সেখানকার বিশ্বাস বা মতকে গ্রহণ 

করতেন, তারা কোনে! না কোনো নির্দিষ্ট আচরণ বিধিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 

থাকতেন। দর্শনের সঙ্গে মধ্যযুগীয় “রোমান চার্চের” ব্রহ্মবিদ্ভার সংযোগ লক্ষ্য 

করলে এবং নানাবিধ ধর্মীয় স্বার্থের সহিত দর্শনের যোগন্থত্র, এবং জাতির 
সঙ্কটকালে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সহিত দর্শনের অনুধঙ্গতা লক্ষ্য করলেও সেই 

একই ইতিবৃত্বের সন্ধান মেলে । 
জীবনের প্রতি কোনো দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দর্শনের এই সরাসরি ও অন্তর 

সংযোগ স্পষ্টতই বিজ্ঞান থেকে দর্শনকে পৃথক ভাবাপন্ন করে তোলে। 

সহজেই দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের বিশেষ প্রকারের তথ্য ও সুত্র, আচরণকে 

প্রভাবিত করে। তার! কোনো কিছুকে করা বা না করা সম্বন্ধে যুক্তি দেয়, 

এবং তা কাজে পরিণত করার উপায় যোগায়। যখন বিজ্ঞান কেবল পৃথিবী 

সম্বন্ধে আবিষ্কৃত বিশেষ বিশেষ তথ্যের বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, পরস্ত 
পৃথিবীর উপর কোনো “সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীরও” ইঙ্গিত দেয় এবং সেই ইঙ্গিত 
যদি কোনো বিশিষ্ট প্রকারের কাজ করা থেকে পৃথক হয়, তা হলে তখন 
বিজ্ঞান দর্শনের মধ্যে ডুবে ষায়। কারণ কোনো অন্তপ্নিহিত মানসতী, 
এ জিনিস, সে জিনিস, বা সকল জিনিসের মোট ফলের প্রতি কোনে! ভঙ্গীর 
প্রতীক নয়, পরন্ত তা সেই সব বিচার-বিবেচনারই প্রতীক, যা আচরণকে 
শাসন করে। 

কাজেই শুধু বিষয়-বস্তর দিক দিয়েই দর্শনের সংজ্ঞা নিরূপণ করা চলে 
না। এই কারণে, সাধারণত্ব, সামগ্রিকতা ও চূড়ান্ততা ইত্যদি ধারণাগুলির 
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জা, এরা পৃথিবীর প্রতি যে মানসতা প্রকাশ করে, তার দিক থেকেই 
সর্বাধিক সহজে পাওয়া যায়। কোনো আক্ষরিক বা পরিমাণগত অর্থেই 
এই শব্গুলি জ্ঞানের বিষয়-বস্তর প্রতি প্রযোজ্য নয়, কারণ সেখানে সম্পূর্ণতা 
ও শেষ মীমাংসার প্রশ্নই ওঠে না। অভিজ্ঞতার চলমান ও পরিবর্তমান 

প্রকৃতিই তাকে নিষিদ্ধ করে দেয়। কিছু নমনীয় অর্থে, এ শবগুলি বরং 
দর্শনের পরিবর্তে বিজ্ঞানেই খাটে । কারণ স্পষ্টত:ই, পৃথিবীর তথ্যাবলীর 

উদ্ঘাটনের জন্য, দর্শনের পরিবর্তে, আমাদিকে যেতে হবে গণিত, পদার্থ ৪ 
বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্া, নৃবিগ্ভা, ইতিহাস, ইত্যাদির কাছে। পৃথিবীর 

সম্পর্কে কোন্ কোন্ সাধারণ সুত্র খাটে, আর সেগুলো ঠিক ঠিক কি, তা 
বিজ্ঞীনেরই বক্তব্য বিষয়। কিন্তু যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, বিশেষ 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি আমাদের কাছ থেকে কি “রকমের” স্থায়ী মানসতা 
দাবি করে, তখন অবশ্য আমরা একটা দার্শনিক প্রশ্নই তুলি । 

এই দৃষ্টিকোণ থেকে “সামগ্রিকতা” অর্থে কোনো একটা পরিমাণগত 

সন্লনের অসম্ভব কাজটি বোঝায় না। বরং বোঝায়, ঘটনাবলীর বহুলতার 
সম্পর্কে সাড়ার ধরনটির স্ুসঙ্গতি। সথসঙ্গতি অর্থে আক্ষরিক একত্ব বোঝায় 

না। কারণ যেহেতু একই ঘটনা! ছুবার ঘটে না সেইহেতু কোনো প্রতি- 
ক্রিয়ার ঠিক ঠিক পুনরাবৃত্বির মধ্যে কিছুটা অসঙ্গতি থাকেই। সামগ্রিকতীর 
অর্থ নিরবচ্ছিন্নতা, অর্থাৎ কোনো পূর্ববর্তী কর্মাভ্যাসকে আবশ্তকীয় পুনর্ধোজনা 
সহকারে চালানো,_যাতে করে অভ্যাসটি জীবন্ত ও ক্রমোন্নতিশীল 
থাকতে পারে। কোনো! পূর্ব-প্রস্তত গোট! কর্ম প্রকল্প সচিত করার 
পরিবর্তে, এর অর্থ হল স্তুপীকৃত ভিন্ন ভিন্ন কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় 
রাখা, যাতে করে প্রতিটি কাজই অন্য কাজের থেকে ধার করে, আর 
অন্ত সব কাজকে তাৎপর্য দান করে। যে কোনো ব্যক্তিই নতুন উপলব্ধির 
প্রতি বিমুক্তচিত্ত ও স্থবেদী, এবং এগুলি সংযোজিত করার প্রতি মনোযোগী 
ও দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন তিনিই সেই অনুপাতে দীর্শনিক ভাবাপন্ন। দর্শনের 
একটি জনপ্রিয় অর্থ হল, বাধাবিস্ন ও ক্ষপ্-ক্ষতির মুখে শাস্তভাব ও সহনশীলতা ; 
এমন কি একে নিবিবাদে বেদনা সহ করার ক্ষমত! বলেও ধরা হয়। এই 
অর্থটি দর্শনের কোনো সাধারণ গুণ বলে ধরার পরিবর্তে বরং নির্ধিকারবাদী 
( স্টোস্িক ) দর্শনের প্রভাবের গুণগান বিশেষ বলেই ধরা যেতে পারে। 
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কিন্তু অর্থটি যে যাত্রায় এই ইঙ্িত করে যে, দর্শনের চারিত্রিক পুর্ণ 
হল, অভিজ্ঞতার অগ্রীতিকর উতথান-পতন থেকেও শ্শিক্ষালাভ করা! বা অর্থ 
বের করার ক্ষমতা, এবং তার থেকে যে শিক্ষা আসে তাকে আরও শিক্ষালাভ 
করার সক্ষমতায় অঙ্গীভূত করা, সেই মাত্রীতেই কথাটি যে কোনো প্রকল্পের 
ক্ষেত্রেই খাটে। দর্শনের সাধারণত্ব ও চূড়ান্ততা সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যাখ্যা 
থাটে। আক্ষরিক অর্থে নিলে এগুলি নিরর্থক ভগ্ডামি, বা বাতুলতাস্থচক । 
[শেষ মীমাংসার অর্য এ নয় যে, অভিজ্ঞতা শেষ ও নিঃশেষ হয়েছে, পরন্ত 

তার অর্থ হল, অর্থোপলব্ধির গভীরতর স্তরে প্রবেশ করার ইচ্ছা, _নিয়তলে 
যাওয়া এবং কোনে। বস্ত ব| ঘটনার যোগন্থত্র বার করা, এবং এই কাজে 
লেগে থাক৷। অনুরূপভাবে, দার্শনিক ভঙ্গীটি এই অর্থে সাধারণধমী যে, 

সেটি কোনে। কিছুকে ভিন্ন বলে মানতে নারাজ। দর্শন একটি কর্মকে 
তার “প্রগঙ্গে” স্থাপিত করতে চেষ্টা করে, এবং এটাই হল দর্শনের তাৎপধ । 

জ্ঞান থেকে দর্শনের পার্থক্যের ক্ষেত্রে দর্শনকে চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত করলে 

স্থবিধা হয়। যে জ্ঞান যুক্তিনিষ্, তাই হল বিজ্ঞান। যে সমন্ত বিষয়ের 

মীমাংস৷ হয়েছে, স্শৃঙ্খলা৷ এসেছে এবং যুক্তিপুণণ ভাবে সমাঞ্চ হয়েছে, 

জ্ঞান সেই সমস্ত বিষয়কেই উপস্থাপিত করে। পক্ষান্তরে, চিন্তন হল 

ভন্রিস্তাপেক্ষ প্রসঙ্গ | চিন্তনের উদয় হয় অব্যবস্থা দেখা দিলে, এর লক্ষ্য 

থাকে বিক্ষেপকে জয় করার মধ্যে। জানা বিষয়গুলি আমাদের কাছ 

থেকে য| দাবি করে, যে প্রতিবেদনখীল ভঙ্গী আদায় করে, দর্শন হল সেই 

চিন্তন। য| সম্ভাব্য, এটি তারই কোনে। ধারণা, কোনো সংসাধিত কাধের 

বিবরণী নয়। কাজেই সকল চিন্তনের মতে দর্শনও অন্গমানের বিষয় । 

এটি কোনো কিছু করার, কোনো কিছু টেষ্টা করে দেখার কর্মভারকেই 
উপস্থাপিত করে। দর্শনের মূল্য মীমাংসার মধ্যে থাকে না) তা কেবল 

কাধক্ষেত্রেই সাধিত হতে পারে। এর মূল্য থাকে বাধা-বিপত্বিগুলি নিরূপণ 

করার মধ্যে, এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করার পদ্ধতির অভিভাবনের মধ্যে । 

দুশখনকে প্রান্ম এমন এক ধরনের চিন্তন বলেও বর্ণনা করা যায়, যা নিজের 

বিষয়ে সচেতন, এবং য৷ অভিজ্ঞতার মধ্যে তার নিজের স্থান, কতব্য ও মৃল্যকে 

সাধারণধমী করেছে। 

আরও নির্দিষ্ভাবে বলতে গেলে, একট! সামগ্রিক ভঙ্গীর দাবি এই 
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কারণে ওঠে যে, কার্ষক্ষেত্রে জীবনের নানাবিধ পরমস্পরবিরোধী স্বার্থের 

একীকরণের প্রয়োজন থাকে । যখন স্বার্থ গলি এত ভাসা ভাসা যে তারা 

সহজেই পরম্পরের মধো মিলে যায়, অথবা যখন তারা ততো পর্যাপ্তরূপে 
সংগঠিত হয়নি যাতে তারা পরস্পরের সংঘর্ষে আসতে পারে, তখন দর্শনের 

প্রয়োজন অল্পঈ হয়। কিন্ধু। ধরা যাক যখন বৈজ্ঞানিক স্বার্থ ধর্মীয় স্বার্থের 

সংঘাতে আসে, কিংবা অর্থনীতিক স্বার্থ বৈজ্ঞানিক বা সৌন্দর্যবোধীয় 

স্বার্থের সঙ্র্ষে আসে, অথবা শৃঙ্খলাবোধীয় সংরক্ষণশীল স্বার্থ স্বাধীনতার 

প্রগতিশীল স্বার্থের বিরোধিতা করে, কিংবা 'প্রতিষ্ঠানবাদিতা! ব্যক্তিবাদিতার 

প্রতিবাদ করে, তখনই উদ্দীপনা আসে কোনো একটা বাাপক দৃষ্টিকোণের 

আবিষ্কার যাতে করে বিভিন্নতাকে একত্রে আনা যায়, এবং অভিজ্ঞতার 

স্থুসঙ্গতি ও নিরবচ্ছিন্নতাকে পুনরুদ্ধার করা যায়| অনেক সময় একজনে 

নিজেই এই সংঘাতগুলির মীমাংসা করে নিতে পারে ; বিভিন্ন লক্ষ্যের 

সংগ্রামের ক্ষেত্র সীমিত থাকে, এবং বাক্তি নিজেই তাঁর মোটামুটি সমুপ- 
যোৌগিতা ঠিক করে নেয়। এ রকমের ঘরোয়া দর্শনগুলি খাঁটি, এবং অনেক 
সময়েই খেটে যায়। কিন্তু এরকম করার ফলে দর্শনের কোনো পদ্ধতি গঠিত 

হয় না। তার উদ্ভব তখনই হয়, যখন আচরণের বিভিন্ন আদর্শগুলির 

নানা এক্যহীন দাবি সমগ্র সমাজটিকে ক্ষুপ্ন করে, এবং পুন:সমন্বয়ের প্রয়োষীন 

একটা সাবিক রূপ ধারণ করে । 

বিভিন্ন দর্শনের বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি তোল! হয় এই সব চারিত্রিক 

বৈশিষ্টে তার কিছু কিছু ব্যাখা! আছে। যেমন, ব্যক্তিগত জল্পনা-কল্পনা 
দর্শনের মধ্যে যে ভূমিকা নেয়, এবং সেগুলির বিতর্কমূলক বিচিত্রতা ; 

আবার, দর্শন যেন প্রায় একই প্রশ্নাবলীকে ভিন্নরূপে বর্ণনা করে এবং তাতেই 

পুনঃ পুনঃ নিবিষ্ট হয়। নিঃসন্দেহে, এতিহাসিক দর্শনগুলির চরিত্র কম বেশী 

এই রকমেরই । কিন্তু এ সব আপত্তি দর্শনের বিরুদ্ধে ততোটা নয় যতোটা! 

মানুষের স্বভাবের বিরুদ্ধে, এবং এমন কি যে পৃথিবীর মধ্যে মানুষের স্বভাব 

অবস্থিত তারও বিরুদ্ধে। যদ্দি জীবনের মধ্যে যথার্থ অনিশ্চয়তা থাকে, 

তাহলে দর্শনকেও সে অনিশ্চয্নতাগুলির প্রতিফলন দেখাতে হবে । কোনো 

একটা কাঠিন্যের হেতু যদি ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হয় এবং তার প্রতিবিধানের 
জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব থাকে,__অর্ধাৎ বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ যদি বিভিন্ন 
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দলের মধ্যে কম বেশী মূর্ত থাকে, তাহলে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দিশীল দর্শনও 

অবশ্ঠই থাকবে। যে ঘটনা ঘটে গেছে, সে সম্পর্কে মতৈক্য ও নিশ্চয়তা 

আনবার জন্ত যা কিছু প্রয়োজন তা হল যথেষ্ট প্রমাণ। ঘটনা তো ঠিকই 
আছে। কিন্তু একটা জটিল পরিস্থিতিতে কি করা উচিত, সে সম্পর্কে 
আলোচনা! ওঠা অবশ্ন্ভাবী। সেটা ঠিক এই কারণে ওঠে যে, বিষয়টি এখনও 

অনির্ধারিত । এট] কেউ আশা করে না যে, একটি আয়েশী শাসক শ্রেণী, আর 

(স্থিতির জন্ত যাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হচ্ছে, তাদের জীবন দর্শন একই হবে। 
যদি অধিকারী ও অধিকারচযুত লোকদের জগতের প্রতি একই মৌলিক 
মানপতা থাকতো, তাহলে, তা হয় £ুকপটতা।, নয় একাস্তিকতার অভাবের 
যুক্তিই হতো৷। যে সমাজ শ্রশিল্পীয অনুধাবনে ব্যাপৃত হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে 

সক্রিয় হয়েছে, তার! জীবনের প্রয়োজন ও সম্ভাবনারদির যে রূপটি দেখবে, 

উচ্চমানের সৌন্দর্যবোধীয় কৃষ্টিসম্পন্ন আর একটি দেশ, প্রাকৃতিক শক্তিপুপ্তকে 
যন্ত্রকৌশলী তহবিলে পরিণত করার কর্ম প্রচেষ্টা যাদের খুব কমই আছে, তারা 
তার সে রূপটি দেখবে না। যে সমাজের একটি মোটামুটি নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস 
আছে, আর যে সমাজ আকম্মিক ভাঙনের একাধিক ঘা খেয়েছে, সম্কটকালে 

তাদ্দের মানসিক সাড়া! ভিন্ন রকমের হবে | এমন কি, যদি এক তথ্যাবলীও 

উর্গাস্থত থাকে” সে গুলির মূল্যায়ন হবে ভিন্ন রকমের | কিন্তু বিভিন্ন ধরনের 

জীবনের সঙ্গে যে সব বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা জড়িত থাকে, তা ঠিক 

একই তথ্যাবলীর উপস্থাপনকে প্রতিরোধ করে, এবং মূল্যবোধকে কোনো 

বিভিন্ন প্রকল্পে পরিচালিত করে। সমস্যাগুলির সাদৃশ্টের বিষয়ে বলা যায় 

যে, পুরানো আলোচনাকে সমসাময়িক বিভ্রান্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য 

তার অধিকাংশই ঘটনাগত না হয়ে আরুতিগত হয়। কিন্ত কোনো কোনো 

মৌলিক বিষয়ে সময়ান্তরে একই দশা ফিরে ফিরে আসে, এবং তার মধ্যে 
সেইরূপ পরিবর্তনই থাকে যা সামাজিক প্রসঙ্গের পরিবর্তনের জন্য ঘটে, এবং 
তার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসারও একটি প্রসঙ্গ । 

সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে, সুদূরপ্রসারী এবং ব্যাপকভাবে অহভূত 
বাধা-বিপত্তির সময়েই দার্শনিক সমস্যাদির উদ্ভব হয়। কিন্তু এই সত্যা্ি ছন্স- 
বেশে থাকে । কারণ দার্শনিকগণ একটি বিশেষজ্ঞ শ্রেণী হয়ে পড়েন, এবং 
এমন একটি কারিগরি ভাষা ব্যবহার করেন, যার ধরন বাধা-বিপত্তির সরাসরি 
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বিবরণের ভাষা থেকে পৃথক | কিন্তু যখন কোনো একটা পদ্ধতি বা ব্যবস্থা- 
বিধি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, তখন তার সাথে বিভিন্ন স্বার্থের সংঘর্ষের যোগ- 
স্তর, এবং সামাজিক সমন্বয়ের জন্য কোনে কার্যক্রমকে আহ্বান করার 

যোগন্ত্র সকল সময়েই আবিষ্কার করা যাঁয়। এই অবস্থাতেই দর্শন ও শিক্ষার 
নিবিড় সংযোগ দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা এমন একটি অনুকূল ভূমি 
যোগায়, যেখানে দার্শনিক আলোচনাদ্ির তাত্পর্যের কারিগরি দিক থেকে 
পৃথকভাবে, মানবিক দিকটির মধ্যে প্রবেশ করা যায়। “দর্শনের স্বার্থেই” 

দর্শন শিক্ষাকারীর পক্ষে, দর্শনকে কতিপয় নমনীয় বা কঠিন বুদ্দিধর্মী ব্যায়াম 
বলে গ্রহণ করার বিপদ আছে। দর্শন যন কেবল দার্শনিকের বক্তব্য ও 

তাদেরই নিজস্ব ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট । কিন্ত যখন দার্শনিক বিতর্ককে মানসিক 
ধাতের প্রতিরূপ, বা, তাকে কাজে লাগালে শিক্ষাবৃত্তির মধ্যে যে পার্থক্য 

ঘটায়, সেই দিক থেকে বিচার কর! যায়, তখন এ বিতর্ক যেসব জীবন- 

পরিস্থিতিকে ুত্রবদ্ধ করে, সেগুলি দৃষ্টির বেশীদূরে থাকতে পারে না। 
যদি কোনো ( দার্শনিক ) তত্ব শিক্ষাসংক্রান্ত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কোনে। পার্থক্য 
না ঘটায়, তা হলে তা অবশ্যই মেকী। শিক্ষাশ্ররী দৃগভঙ্গী দার্শনিক সমস্তা- 
গুলি কোথায় জন্মায়, কোথায় ফলন দেয়, কোথায় ঘরোয়া হয়, এবং কোথায় 
তাদের গ্রহণ বা! ত্যাগে কাক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটায়, তার ধারণা দিতে সর্থ 
হয়। 

আমরা যদি শিক্ষাকে ভৌতপ্রকৃতির এবং সহ্যাত্রী মান্গষের প্রতি 

বুদ্ধিগত ও প্রক্ষোভগত মৌল মানসতা গঠনের ক্রিয়-প্রণালীরূপে ধারণা 
করতে রাজী হই, তাহলে দর্শনকে, “শিক্ষারই সাধারণ তত্ব” বলেও সংজ্ঞায়িত 
করতে পারি। যদি দর্শনকে কেবল প্রতীকগত বা শবগত বা অল্প কয়েক 

জনের ভাবরসের চরিতার্থতা, বা কেবল কোনে! খেম়়ালখুশির তন্ত্র হয়েন৷ 

থাকতে হয়, তা হলে তার অতীত অভিজ্ঞতার খতিয়ানকে, তার মূল্যবোধীয় 
কাধক্রমকে, আচরণের ক্ষেত্রে ফলাতে হবে। গণ-আন্দোলন, প্রচার, সাং 

বিধানিক এবং প্রশাসনিক কাজ, মানসতার সেই রকম পরিবর্তন আনতে 

কার্ধকরী হয়, দর্শন যে রকমের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। কিন্তু 

তা সেই মান্ত্রাতেই সাধিত হয়, যে মাত্রায় এ পদ্ধতিগুলি শিক্ষামূলক-_ 
অর্থাৎ, যে মাত্রায় এগুলি মানসিক ও নৈতিক ভঙ্গীকে অন্তরূপ করে। এবং 
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সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও যাদের অভ্যাস প্রীয় কঠিন হয়ে গেছে তাদের প্রতি এ 
সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় বলে ওগুলি কম কার্ধকারী হয়, কিন্ত কিশোর- 

দের শিক্ষার একটি অধিকতর প্রাঞ্ল ও বিমুক্ত কার্ষক্ষেত্র থাকে | অন্যদিকে, 

অধ্যাপনার কাজটি রুটিনমাফিক ও হাতুডে ব্যাপার হয়ে পড়তে চায়, যদি 
সে কাজের লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে সমসাময়িক জীবন-যাত্রায় অধ্যাপনার স্থানটিকে 

প্রশস্ত ও সমবেদী নিরীক্ষা দ্বারা অন্গপ্রাণিত করা না হয়; এরূপ নিরীক্ষার 

(যোগান দেওয়াই হল দর্শনের কাজ। 

জন-সমষ্টি যে সব উদ্দেশ্ঠ সাধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সদর্থক বিজ্ঞান সর্ব ক্ষেত্রেই 
পকার্ধত” সেই সব উদ্দেশ্তই নির্দেশ করে । এরূপ উদ্দেশ্ট থেকে বিচ্যুত হলে 

বিজ্ঞানের প্রকাশিত বিষয় গুলি, রোগ সারাবে ন! রোগ ছড়াবে. জীবন বজায় 
রাখার উপায় বাড়বে না তাকে মুছে ফেলার জন্য যুদ্ধের সরপ্াম তৈরী করবে, 

সে সম্বন্ধে নিবিকার থাকে । যদ্দি এর একটি জিনিসের ওপরে নির্ভর না করে 

আর একটি ক্িনিসের উপর সমাজের স্বার্থ নির্ভর করতে চায়, তা হলে বিজ্ঞান 

সেটিকে পাওয়ার জন্য পথ দেখাবে । কাজেই দর্শনের ছুটো কাজ : বিজ্ঞানের 

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান লক্ষাগুলোর সমালোচনা করা; নতুন 

নতুন সঙ্গতি লাভ করার ফলে যে সব মূল্যবোধ অর্থহীন হয়ে দীড়িয়েছে 
সেস্ীলো দেখিয়ে দেওয়া : এবং কোন্ কোন্ মূল্যবোধ শুধুই ভাবরসাত্মক-_ 

কারণ সেগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার কোনো উপায় নেই, তাও দেখিয়ে 

দেওয়া । দর্শনের অন্য কাজটি হ'ল, ভবিষ্যৎ সামাজিক প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে 

বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানের ফলাফলের ব্যাখ্যা করা। কি করাযায় আর কিনা করা 

যায় তার অনুরূপ শিক্ষাগত মূল্যবোধ ছাড়া, দর্শনের পক্ষে এ সব কাজে সফল 

হওয়া সম্ভব নয়। কারণ দার্শনিক তত্বে এমন কোনো আলাদিনের প্রদীপ 

নেই, যা দিয়ে বুদ্ধিগম্যরূপে যে মূল্যবোধ গঠন করা যায়, তাকে হাতে হাতে 
হাজির করানো যায়। যন্্কৌশলী কলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান পদার্থ নিয়ে কাজ 
করার এমন সব পদ্ধতিতে পরিণত হয়, যাতে পদার্থের শক্তিকে স্বীকৃত 

লক্ষ্যের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। শিক্ষামূলক কলা দ্বারা, দর্শন, জীবনের 
গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তাশীল ধারণাবলী অনুযায়ী মানুষের শক্তিকে ব্যবহার করার 

পদ্ধতি উদ্ভাবনের পথ দেখাতে পারে। শিক্ষা যেন একটা শ্রমশালা ; 

এখানেই দার্শনিক বৈশিষ্ট্য মূর্ত ও পরীক্ষিত হয়। 
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এটা ভেবে দেখবার জিনিস যে, ইউরোপীয় দশন জন্ম নিয়েছিল ( এথেন্স্ 

বাসীদের মধ্যে ) শিক্ষাসংক্রান্ত প্রশ্নাদির সরাদরি চাপে পড়ে । গ্রীকেরা 

এসিয়া মাইনরে ও ইটালীতে দর্শনের যে পূর্বতন ইতিহাসের বিকাশ 
করেছিলেন, তার আলোচ্য বিষয়ের সীমা, বর্তমানে দর্শন বলতে যা! বোঝায়, 

তা না হয়ে, বরং তা বিজ্ঞানের ইতিহাসেরই একটি অধ্যায় হয়েছিল। তার 

বিষয়-বস্ত ছিল ভৌতপ্রকৃতি ; এবং তার জল্পনার বিষয় ছিল, কি করে বস্তু 

স্ষ্টি ও পরিবর্তন হয়। পরে, সোফিস্ট নামক ভ্রমণরত শিক্ষকেরা প্রাকৃতিক 

দার্শনিকদের ফলাফল ও পদ্ধতিগুলোকে মান্থুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 

করতে আরম্ত করেছিলেন । । 

যখন ইউরোপের প্রথম পেশাদারী শিক্ষক-মণ্ডলী সোফিস্টরা কিশোর 

ও যুবজনকে নৈতিক উৎকর্ষ, রাষ্ট্রকলা, এবং নগর ও গৃহস্থালি ব্যবস্থাদি 

সম্বন্ধে শিক্ষা দ্রিতেন, তখনই দর্শন, ব্যক্তিগত বিষের সঙ্গে বিশ্বগত বিষয়ের 

এবং কোনে ব্যাপক শ্রেণীর ব1 দলের সম্পর্ক নিয়ে বিচার আরম্ভ করল। 

আরম্ত করল মানুষের সঙ্গে ভৌতপ্রকৃতির, এতিহ্বের সঙ্গে চিন্তনের, জ্ঞানের 
সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক নিয়ে। তাদের জিজ্ঞাসা ছিল, নৈতিক উৎকর্ষ, 

যে কোনো স্বীকৃত ক্ষেত্রে উৎকর্ষ,_কি শিক্ষাদ্ধার! অর্জন কর] যায়? শ্িিক্ষা 

কি? তার সাথে জ্ঞানের কি সম্পর্ক রয়েছে? তবে জ্ঞান কি? কি 
করে তা লাভ করা যায়? তা কি ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে, না কোনো রকম 

কাজে শিক্ষানবিশির মাধ্যমে, না বুদ্ধির মাধ্যমে,_যে বুদ্ধিকে প্রথমে 

যৌক্তিক শৃঙ্খলায় আন! হয়েছে ? যে হেতু শিক্ষা হল জানবার “উপক্রম করা”, 

সেইহেতু গ্রীক-ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় যে, তার মধ্যে 
অজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞতায়, ক্রটি থেকে পূর্ণতায়, অসত্বা থেকে সততায়, নাস্তিত্ব 

থেকে অস্তিত্বে আসবার পথ রয়েছে । কি করে এরূপ পরিবৃত্তি সাধিত 

হয়? পরিবর্তন হওয়া, পরিণত হওয়া, বিকাশ হওয়া কি সত্য সত্যই 

সম্ভবপর, এবং যদ্দি তা হয়, তা হলে তা কি করে হয়, এবং যি এসব 

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়, তা হলে নৈতিক উতৎকর্ষের সঙ্গে শিক্ষাদানের, জ্ঞানের, 

সম্পর্কটি কি? 
শেষোক্ত প্রশ্নটি বুদ্ধির সঙ্গে কর্মের, তত্বের সঙ্গে বৃত্তির সম্পর্কের প্রন্নটি 

উত্থাপন করল। কারণ নৈতিক উৎকর্ষ স্পষ্টতঃই কর্মের মধ্যে বাস করে। 
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জানা, যা বুদ্ধির ব্রিয়াশীলতা, তাই কি মামষের মহোত্বম গুণ নয়, এবং 

কাজেকাজেই বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্য ক্রিয়াশীলতাই কি সকল উতৎকর্ষের শীর্স্থানীয় 
নয়, যার তুলনায় প্রতিবেশীহছুলভতা ও নাগরিক জীবনের উৎকর্ষ গৌণ? 
কিংবা, পক্ষান্তরে, দাম্ভিক বুদ্ধিগম্য জ্ঞানটি কি শৃন্যগর্ড ব্যর্থ ছলনারও বাড়া, 
এবং চরিত্রের পক্ষে হানিকর, এবং সেই সব সমাজ গ্রন্থির পক্ষে ধ্বংসমূলক 

|! মানুষকে সমষ্টিগত জীবনে একন্যত্রে বাধা রাখে? একমাত্র সত্যিকার 

জীবন যেহেতু একমাত্র নৈতিক জীবন, তা কি রীতিগত সামাজিক প্রথা- 
গুলির প্রতি বাধ্যতার অভ্যাস গঠনের মধ্যে দিয়েই লাভ করা যায় না, 

এবং এই নতুন শিক্ষাটি কি উত্তম নাগরিকতার শক্র নয়? কারণ 

সেটি যে সমাজের স্থপ্রতিষ্ঠিত এতিহের প্রতি একটা প্রতিদ্বন্দবী মানদণ্ড 

স্থাপিত করে। 

দুই বা তিন পুরুষের মধ্যে এই ধরনের প্রশ্নীবলী শিক্ষার উপরে তাদের 
আদি ব্যবহারিক বন্ধন থেকে শিথিল হয়ে নিজ নিজ হিসাবেই আলোচিত 

হতে লাগল। আলোচিত হতে লাগল, জিজ্ঞাসার একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে, 

দর্শনের বিষয়-বস্তরূপে। কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনের চিন্তাধার৷ যে শিক্ষার 

কাষক্রমের একটি তত্বরূপে উখিত হয়েছিল,_-এই সত্যটি শিক্ষার সঙ্গে 
দর্শনের নিবিড় সংযোগের ভূয়সী সাক্ষ্য দেয় । “শিক্ষা দর্শন,” কোনে! সম্পূর্ণ- 
রূপে পৃথক মূল ও উদ্দেশ্য সম্বলিত ব্যবস্থার উপরে পুর্ব-প্রস্তত ধারণাবলীর 

বাহক প্রয়োগ নয়। এটি কেবল সমকালীন সমাজ-জীবনের বাধা-বিপত্তি 
সম্পর্কে যথাযথ মাননসিক ও নৈতিক অভ্যাস গঠন সংক্রান্ত সমস্যাগুলির 

স্পষ্ট রূপায়ণ। কাজেই দর্শনের যে হুম্মতম সংজ্ঞাটি দেওয়া যায়, ত এই যে, 

সেটি শিক্ষার সর্বাধিক সাধারণ পর্যায় সম্বলিত শিক্ষাতত্ব। 

কাজেই দর্শন, শিক্ষা, এবং সামাজিক আদর্শ ও পদ্ধতিগুলির পুনর্গঠন, 

হাতে হাত বেঁধে চলে। বর্তমানে যদি শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের বিশেষ 

প্রয়োজনবোধ হয়ে থাকে, ধদ্দি এই প্রয়োজনবোধ চিরাচরিত দার্শনিক অস্ত্র 

গুলির মৌলিক ধারণাদির পুনবিবেচনাকে ত্বরান্বিত করে থাকে, তার কারণ 

হুল বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শ্রমশিল্পীয় বিপ্লব এবং গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে 

সঙ্গে সাজ জীবনের ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী পরিবর্তন। এই সব পরিবর্তনের 

সম্মুখীন হওয়ার জন্ শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের দাবি না তুলে, এই সব 
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সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে কোন্ কোন্ ধারণা ও আদশ নিহিত রয়েছে, 

মান্গষের মনে সে জিজ্ঞাসা না জাগিয়ে, এবং পুরাতন ও বিসদৃশ্ কৃষ্টিগুলির 
থেকে উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রাপ্ত ধারণা ও আদর্শের কি কি সংশোধন তারা 

চান, তা না জেনে, উক্ত প্রকারের ব্যবহারিক সংশোধন সংসাধিত হতে 

পারে না। প্রসঙ্গক্রমে, সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যেই এবং স্পষ্ট করে শেষের 

কয়েকটি অধ্যায়ে ঠিক এই প্রশ্নগুলিই যে ভাবে মন ও শরীর, তত্ব ও বৃত্তি 
মানুষ ও প্রকৃতি এবং প্রাতিশ্বিক ও সামাজিক বিষয়ের সম্বন্ধগুলিকে প্রভাবিত 

করে, সেই সব কথা নিয়েই আমরা আলোচনা করেছি। সমাধ্থি-স্চক 
অধ্যায় ছুটিতে আমরা প্রথমে জ্ঞানের দর্শন এবং পরে নীতির দর্শন সম্বন্ধে 

পূর্ববর্তী আলোচনাগুলির সার সংক্ষেপ করব। 

সারাংশ 

পূর্ববর্তী আলোচনার অন্তনিহিত দার্শনিক বিচার বিষয়গুলিকে বার 

করার প্রকল্প নিয়ে সমীক্ষা করার পরে, দর্শনকে শিক্ষারই সামান্টীকৃত 
তত্বরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে । বল! হয়েছে যে, দর্শন এক প্রকর্রৈর 

চিন্তন। নকল চিস্তনের মতোই, অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তর মধ্যে যা-কিছু 
অনিশ্চিত, এটি তার থেকে উদ্ভৃত। তার লক্ষ্য হল জটিলতার প্ররুতিকে 

চিহিত করা; এবং তাকে স্পষ্ট করার জন্য অন্থমান গঠন করা, এবং 

সেই অনুমানকে কার্ষক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখা । দার্শনিক চিন্তনের জাতিগত 

বৈশিষ্ট্য এই যে, সেটি যে সমস্ত অনিশ্চয়তা বিচার-বিবেচন! করে, সেগুলি 

দেখা যায় সুদূরপ্রসারী সামাজিক অবস্থা ও উদ্দেশ্টের মধ্যে; এবং তার 

মধ্যে বিভিন্ন সংগঠিত স্বার্থ ও প্রাতিষ্ঠানিক দাবির পারস্পরিক সংঘর্ষ থাকে । 
যেহেতু প্রক্ষোভগত ও বুদ্ধিগত মানসতার সংশোধনই পরস্পরবিরোধী 

বিভিন্ন প্রবণতার পুনঃ সমন্বয় করার একমাত্র পথ, সেইহেতু দর্শন একই 

সঙ্গে জীবনের নানাবিধ স্বার্থের স্পষ্ট স্থত্রায়ন, এবং সেই সমস্ত দৃষ্টিকোণ 

ও পদ্ধতির উপস্থাপন, যার মধ্যে দিয়ে নীন৷ স্বার্থের একটি উৎকৃষ্টতর 

ভারসাম্য স্থাপিত হতে পারে। যেহেতু, যার ভিতর দিয়ে প্রয়োজনীয় 

পরিবর্তন সাধিত হৃতে পারে এবং য! কাম্য বলে মনে হয়) তার অন্ুমান 
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হয়ে না থাকে, তাই হল শিক্ষার ক্রিয়া-পরণালী, সেই হেতু আমরা এই 
উ্তিটির সমর্থনে গৌছাই যে, বিবেচনার সহিত পরিচালিত বজিপে 
যে শিশ্ষাতত্ব, তাই হ'ল দর্শন। 



পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
জ্ঞানের তত্বাবলী 

১। নিরবছিন্নতা বনাম ছেতবাদ 

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে অবগতির কয়েকটি তত্বের মমালোচন৷ করা হয়েছে। 
পারস্পরিক পার্থক্য থাক! সত্বেও একটি স্তৌলিক বিষয়ে এরা একমত। 
বার্থহীনভাবে যে তত্বটি আমরা উপস্থাপিত করেছি, তার সাথে উক্ত মৌলিক 

বিষয়টির পার্থক্য আছে। আমাদের তত্বটি নিরবচ্ছিন্নতাকে স্বীরুতি দেয়। 

অন্য তত্বক'টি কোনো মৌলিক বিভাজন, বিচ্ছেদ বা বিরোধাভাসের উল্লেখ 

বা ইঙ্গিত করে। কারিগরি পরিভাষায় একে ছ্বৈতবাদ বল! হয়। যে 

স্থকঠিন ও স্থদৃঢ় প্রাচীর বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, এবং একই গোষঠীর মধ্যে 
বিভিন্ন শ্রেণীকে চিহ্নিত করে, তার মধ্যেই আমরা এই ভাগ-বিভাগের 
উৎপত্তি দেখেছি । এগুলো দেখা যায় ধনী ও দরিত্র, পুরুষ ও নারী, অভিজাত 

ও অনভিজাত, এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে। এ সব প্রাতিবন্ধকের অর্থ 

হ'ল, স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত আদীন-গ্রদীনের অভাব । সেই অভাব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের 
জীবন-অভিজ্ঞত! গড়ে ওঠার তুল্য। এর প্রতিটি ধরনেরই পৃথক ' বিষয়-বস্ত, 
পৃথক লক্ষ্য ও পৃথক মূল্যবোধীয় মানদণ্ড থাকে। যদি দর্শনের অর্থ হয় 
অভিজ্ঞতার অকপট বর্ণনা, তাহলে এ রকমের প্রতিটি সামাজিক অবস্থাকেই 
কোনে! ছৈতবাদী দর্শনে সুত্রবদ্ধ করতে হয়। যে ক্ষেত্রে সে স্তর দ্বৈতবাদ 

থেকে দূরে যায়_-আকারগত ভাবে বনু দর্শন যেরূপ করে থাকে_সে ক্ষেত্রে, 

কেবল কোনো অতিপ্রার্কৃতিক রাজ্যে উড়ে গিয়ে অভিজ্ঞতার মধ্যে যা-কিছু 

দেখা যায় তার থেকে উচ্চতর কোনে! কিছুর প্রতি আবেদন করেই সেরূপ 

করা যেতে পারে। এই সকল স্বত্র বাঁ তত্ব দ্বৈতবাদকে নামেমাব্র অস্বীকার 
করে নিয়ে কার্যত: তাকেই পুনঃস্থাপিত করে, কারণ এদের পরিণতি ঘটে 
শুধুই-মায়ারপী পাধিব বন্ত, এবং বাস্তবতার অনধিগম্য লার-বন্তর মধোর 
বিভাজনে । 

১৪ 
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এই সব ভাগ-বিভাগ যতোদুর বজায় থাকে এবং তার সঙ্গে আরও 
ভাগ-বিভাগ যতো জড়ে। হয়, এদের প্রতিটি অংশই শিক্ষাব্যবস্থার উপরে 
তার দ্রাগ রেখে যায়, এবং পরিশেষে সমগ্র শিক্ষা! প্রকল্পটি নানাবিধ উদ্দেশ 
ও কার্যক্রমের একটি আমানত হিসাবে জমা হয়। তার পরিণতি দাড়ায়, 

পৃথক পৃথক উপকরণ ও মূল্যবোধের এক ধরনের ভারসাম্য প্রতিরোধ ও 

প্রতিমান; সে কথা পুর্বে বলা হয়েছে (১৮শ অধ্যায় দেখুন )। অবগতি- 

তত্বের মধ্যে যে সমস্ত নানাবিধ বিরোধাভাসমূলক ধারণ! রয়েছে, তাদিকে 

দার্শনিক পরিভাষায় সুত্রবদ্ধ করাই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্ট | 

প্রথমে ধরা যাক অভিজ্ঞ্ালব্, এবং উচ্চতর যৌক্তিক অবগতির মধ্যের 
বিরোধিতার কথা। প্রথমটি নিত্যকার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত । ধার কোনো 

বিশিষ্ট বুদ্ধিধর্মী অনুধাবন নেই, অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান সেই সাধারণ লোকটিরই 
উদ্দেশ পুরণ করে, এবং তার অভাবকে অব্যবহিত পরিবেশটির সঙ্গে এক 

ধরনের কার্ধকারী সংযোগের মধ্যে আনে । এ ধরনের অবগতির অবচয় 

করা হয়, হয়তো! একে অবজ্ঞাও করা হয়। কারণ এটি অবিষিশ্র উপযোগিতা- 
মূলক, এবং এতে থাকে কুষ্টির তাৎ্পর্যের অভাব । যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানকে এমন 

কিছু বলে মনে করা হয়, যা বাস্তবতাকে চূড়াস্তরূপে, বুদ্ধিগম্যরূপে স্পর্শ 

করে; সে জ্ঞানকে তার নিজ কারণেই অনুধাবন করতে হবে, এবং সে 

অন্ুধাবনের ষথার্থ পরিণতি ঘটবে বিশুদ্ধ তাত্বিক পরিজ্ঞানে,_আচরণে প্রয়োগ 

দ্বারা সে জ্ঞান কলুষিত হবে না। সামাজিকরূপে, এই পার্কটি, শ্রমিক 
শ্রেণী যেভাবে বুদ্ধি খাটীয়, আর, জীবিকার উপায়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে 

দূরে থেকে পণ্ডিত শ্রেণী যেভাবে বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটাক--তার অনুরূপ 
পার্থক্য । 

দরার্শনিকভাবে এই বিভেদ অনন্যসাঁধারণের সঙ্গে সার্বিকের পার্থক্যহ্চক। 
অভিজ্ঞতা হু'ল, কম-বেশী বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট বিষয়গুলির সমটি, যার প্রতিটি 

বিষয়ের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে পরিচিতি হতে হবে। যুক্তি (বাবুদ্ধি) 
কাজ করে সাবিক বিষয় নিয়ে, সাধারণ নিয়ম-নীতি নিয়ে এবং বিধান 
নিয়ে; এ সব জিনিস, মূর্ত সুত্র হ্ুত্র অংশগুলির বিশুংখলতার উর্ধে 
বিচরণ করে। শিক্ষার সংগঠিত অধঃক্ষেপের মধ্যে শিক্ষার্থীকে একদিকে 
এমন অনেক সুনির্দিষ্ট খবরের তালিকা থেকে শিখতে হৃবে, যার প্রতিটি 
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জিনিসই স্বতন্ত্র; এবং অন্যদিকে কিছু সংখ্যক বিধান ও সাধারণ সম্পর্কাদির 
সঙ্গেও স্থপরিচিত হতে হবে । অনেক সময়, ভূগোল যেভাবে শেখান হয় 

তা প্রথম পদ্ধতির, আর প্রাথমিক আক কষার পরে, গণিতশাস্ত্র যেভাবে 
শেখান হয় ত] দ্বিতীয় পদ্ধতির দৃষ্াস্তস্থল। ব্যবহারিক উদ্দেশ্তে এর ছু'টি 

পৃথক জগৎকে উপস্থাপিত করে। 

আর একটি বিরোধাভাস আসে “বিদ্যা” শব্দটির ছুটি অর্থ থেকে । একদিকে 

বিদ্যা হল যা-কিছু জানা আছে তার মোটফল, অর্থাৎ পুস্তক ও বিদ্বান লোকের ৎ 

কাছ থেকে যাহস্তান্তরিত হয়। এটি হল বাহিক কোনো! কিছু, জ্ঞানের 
পৃজিপাটা__অর্থাৎ পণ্য দ্রব্যাদিকে যে ভাব মালগুদামে মজুত রাখ। হয় 
এটা তারই মতন-_সত্য যেন কোথাও পূর্বপ্রস্তত হয়ে আছে। এখানে, 

লেখাপড়া করা মানে সেই ক্রিয্া-প্রণালী অন্সরণ করা যা করে লোকে গুদামে 
যা আছে তাই আহরণ করে। অন্যদিকে, লেখাপড়ার সময় একজনে যা 
“করে” বিছ্া হল সেই ধরনের বস্ব। এটি ক্রিয়াশীল এবং ব্যক্তিগতভাবে 
পরিচালিত বিষম্ন । এ ক্ষেত্রে ছৈতত্ব হল, একদিকে জ্ঞানকে বাহক কোনো- 

কিছু বলে ধরা, যাকে অনেক সময় বিষয়মুখী জ্ঞান বল। হয়; অন্যদিকে 
অবগতিকে ধর! হয় বিশুদ্ধ অভ্যন্তরীণ অন্তম্খী ও মনোগত কোনো-কিছু 
বলে। একদিকে থাকে একরাশ সভ্য, যা পুর্বপ্রস্তত হয়ে আছে; আর 

একদিকে থাকে একটি পুর্বপ্রস্তত মন, যা অবগতির শক্তি দিয়ে সঙ্জিত-_ 
যে শক্তিকে ইচ্ছ। করলেই খাটানো যায়, কিন্তু খাটাবার বেলায় থাকে 

অদ্ভুত অনিচ্ছা । বিষয়-বস্ত ও পদ্ধতির মধ্যে বিচ্ছেদ সম্বন্ধে যা বল! হয়েছে, 

তা এই দ্বৈতবাদেরই শিক্ষাগত প্রতিবপ। জীবনের যে অংশটি অহ্থশাসনের 

উপর নির্ভরশীল, আর যেখানে লোকের এগিয়ে যাবার স্বাধীনতা আছে, সমাজ- 

গতভাবে এই পার্থক্টি তার সাথেই সংশ্লিষ্ট । 

আর একটি ছ্ৈতবাদ হল অবগতির ক্ষেত্রে সক্রিম্বতা ও নিষ্রিয়ত|। 

অনেক সমম্ম এই ধরে নেওয়া হয় যে, অবিমিশ্র অভিজ্ঞতালন্ধ ও ভৌত 
পদার্থ জানা হয় তাদের ছাপ গ্রহণ করে। ভৌত পদার্থগুলি কোনো 
এক প্রকারে মনের উপরে তাদের ছাপ দেয় বা ইন্দ্রিয়-অঙ্গাদির মাধ্যমে 

চেতনার ক্ষেত্রে নিজেদের বহন করে আনে । বিপরীত পক্ষে, যুক্তিসিদ্ধ 

জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের জানের উদগম হয় মনোমধ্যে ক্রিয়াশীলতা 
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সঞ্চারিত হয়ে, এবং সে ক্রিয়াশীলভা উত্তমরূপে চলে যদি তাকে ইন্জিয় 
ও বাহিক পদার্থের বিরূপ স্পর্শ থেকে দূরে রাখা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে একদিকে 

ইন্জিয়-প্রশিক্ষণ, বস্ত-পাঠ ও শ্রমশালার অনুশীলন, অন্তদিকে মানসিক শক্তির 

কোনো অলৌকিক উৎপাদন দ্বারা পুস্তকে লিখিত ধারণাবলী যেভাবে 
আয়ত্ব করা হয় বলে মনে হয়__এ ছু”টি দিকের প্রভেদ উল্লিখিত পার্থক্যকেই 
মোটামুটি প্রকাশ করে। সমাজের ক্ষেত্রে, ধারা পদার্থের সঙ্গে সরাসরি 

(সংশ্লিষ্টতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, আর ধারা নিজেদের কৃষ্টি কর্ষণ করার জন্য 

মুক্ত থাকেন, উল্লিখিত পার্থক্টি তাদের মধ্যেকার প্রভেদকে প্রতি- 

ফলিত করে। € 

আর একটি চলিত বিরোধ ধরে নেওয়৷ হয় বুদ্ধি ও প্রক্ষোভের মধ্যে । 
বিভিন্ন প্রক্ষোভকে একান্ত প্রাতিজনিক ও ব্যক্তিগত বলে ধারণা কর! হয়। 

মনে করা হয় যে, একমাত্র বুদ্ধিধর্মী কৌতুহলের প্রক্ষোভটি ছাড়া তথ্য 
ও সত্য অবধারণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বুদ্ধির ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যান্য প্রক্ষোভের 

কিছুই করার থাকে না। বুদ্ধি যেন একটা নির্মল জ্যোতি, আর প্রক্ষোভগুলি 
যেন গোলমেলে উত্তাপ। মন সত্যের সন্ধানে বহির্মুথী। আর প্রক্ষোভ 

হু ব্যক্তিগত, লাভ ক্ষতির বিবেচনাতে অন্তর্খী। তাই, শিক্ষাক্ষেত্রে, 

ত্বার্থবোধের নিয়মিত অবচয় করা হয়। আমরা সে সম্বন্ধে পুর্বে বলেছি । 

কার্ধতঃ, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে ওঠে সেটি 

হল বাহিক ও অবাস্তর পারিতোধষিক ও শান্তির আশ্রয় নেওয়া । এর 

উদ্দেশ্যে লোকটির একটি মন থাকে (জামামম যেমন পকেট থাকে ) 

তাকে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করতে উদ্দ্ধ করা । এইভাবে 

আমরা সেই দৃশ্যটি দেখি, যেখানে পেশাদারী শিক্ষকের! ম্বার্থবোধের প্রতি 
আবেদন করার নিন্দা করেন, অথচ পরীক্ষা, নম্বর) প্রমোশন ও প্রক্ষোভ, 

পুরস্কার, এবং পারিতোধিক ও শান্তির ঝাড়-ঝালরের উপর নির্ভর করার 

গ্রয়োজনীয়তাকে সসম্রমে সমর্থন করেন। শিক্ষকের রসবোধ খর্বকারী 
এই পরিস্থিতির যে ফল হয়, তাতে এখনও বথাযোগ্য মনোযোগ 

দেওয়! হয় নি। 

এর সবগুলি বিচ্ছেদই জ্ঞান ও কর্ম, তত্ব ও বৃত্তি, কর্মের উৎস ও 
উদ্দেশ্তরূপে মন; এবং কর্মের সাধক ও উপায়রূশে শরীর, ইত্যািয় বিচ্ছেদকে 
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চরযে নিয়ে যায়। এক শ্রেণীর পক্ষে পেশী খাটিয়ে পরিশ্রম করে জীবিকা! 

নির্বাহ করা, আর এক শ্রেণীর পক্ষে আধিক চাপ থেকে মুক্ত থেকে 
ব্যঞ্না ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের কলায় ব্রতী থাকা, _-সমাজের এই ছেদ-ভেদের 
মধ্যে যে দ্বেতবাদ রয়েছে তার উৎস সম্বন্ধে য! বলা হয়েছে, আমরা 

তার পুনরুক্তি করব না। এই ভেদাভেদ 'থেকে শিক্ষীম় যে দোষ আসে 
তার পুনরুক্তিরও আবশ্তকত1 নেই। যে সকল শক্তির প্রভাব এই ধারণার 
অযৌক্তিকতাকে স্পষ্ট করতে সহায়তা করে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেঁ 
নিয়ে, নিরবচ্ছিন্নতার ধারণ! দিয়ে এই ধারণাটিকে প্রতিস্থাপিত করেই আমরা 
সন্তষ্ঠ থাকব । ্ 

(১) শারীরবৃত্ত এবং তার সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতি, 
নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়াশীলতার সহিত মানসিক ক্রিয্নাশীলতার যোগস্থত্র ব্যক্ত 

করে। এই যোগস্থত্রের স্বীকৃতি অত্যধিক ক্ষেত্রে এখানেই থেমে গেছে। 

আত্মা ও দেহের প্রাচীন দ্বৈতবাদটি মস্তক, এবং দেহের অবশিষ্ট অংশের 

দ্বৈতবাদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, নার্ভতন্ত্রট সমগ্র 
দৈহিক ক্রিয়া-প্রণালীকে একসঙ্গে কাজে নিযুক্ত রাখার একটি স্ুবিশিষ্ট 

যান্ত্রিক গড়ন মাত্র। অবগতির অঙ্গরূপে, ক্রিয়াবাহী প্রতিবেদনের অঙ্ক/নগি 

থেকে পৃথক হুওয়ার পরিবর্তে, নার্ভতন্ত্র হল সেই বিশিষ্ট গড়ন যা দিয়ে 
এ আঅঙ্গাঙ্গি পরস্পরের সহিত বেদন-প্রতিবেদনশীল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। 

পরিবেশ থেকে যে সকল উদ্দীপক গৃহীত হয়, এবং পরিবেশের প্রতি যে 
সকল সাড়া নির্দেশিত হয়, মন্তিষ প্রধানত: সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় 

ঘটানোর একটি অঙ্গ। লক্ষ্য করা দরকার যে, সমন্বয়টি পারস্পরিক | 

মস্তি কোনো সংজ্ঞাবহ উদ্দীপনার প্রত্যুত্তরে পরিবেশের জিনিসের উপরে 
কেবল দৈহিক কর্মতৎপরতাকে খাটাতেই সমর্থ করে না, পরস্ত পরবর্তী 
উদ্দীপক কি হবে তাও ঠিক করে। যখন একজন কাঠের মিস্ত্রি একখানা 

তক্তার উপরে কাজ করছেন, বা একজন খোদাইকার একখান থালার 

উপরে কাজ করছেন, বা এইরূপ যে কোনো একটি ধারাবাহিক কাজ চলছে, 

তখন ঠিক ঠিক কি ঘটছে তা দেখুন। একদিকে যেমন প্রতিটি ক্রিয়াবাহী 
প্রতিবেদন ইন্দরিয়-নির্দেশিত অবস্থার প্রতি সমদ্বিত হয়, অন্যদিকে তেমনি 
এই ক্রিয়াবাহী প্রতিবেদনই পরবর্তাঁ সংজ্ঞাবহ উদ্দীপকটির ধরন ঠিক করে 
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দেয়। এই দৃষ্টান্তকে একটি সাধারণ স্ত্রে পরিণত করলে এই নাড়া 
যে, মন্তিই হল সেই কল-কবজা, যা কর্মতৎপরতার নিরবচ্ছিন্নতাকে বজায় 
রাখার জন্য তার নিরন্তর পুনঃসংগঠন করতে থাকে ; অর্থাৎ পূর্বে যা করা 
হয়েছে তার প্রয়োজন অন্কসারে ভবিষ্যৎ কাজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। 
কাঠের মিস্ত্রির কাজের এই নিরবচ্ছিন্নতা তার কাজটিকে সর্বতোভাবে 
সমান অন্য একটি গতির রুটিনমাফিক পুনরাবৃত্তি থেকে, এবং যেখানে 

ক্রমপুপ্তিত কোনো কিছু নেই, সে রকমের এলোপাতাড়ি কাজ থেকে 
পৃথকভাবে চিহ্নিত করে। যাঁকিছু এই কাজটিকে ধারাবাহিক, ক্রমিক 
ও সারবান করে তা এই যে, গ্রাতিটি পূর্ববর্তী কর্মাংশ পরবর্তা কর্মাংশগুলির 
জন্য পথ তৈরী করে দেয়; আবার এই পরবর্তা কর্মাংশগুলি পুর্বে যে সব 
ফল পাওয়া গেছে সেগুলোর হিসাব রাখে বা তাদিকে গণ্য করে, এবং 

এটাই হল সকল দাম্িত্বের বনিয়াদ। যিনিই অবগতির সঙ্গে নার্ডতন্ত্রে 
সংযোগের, এবং নার্ভতন্ত্রের সঙ্গে নতুন অবস্থাগুলির সম্মুখীন হওয়ার জন্ত 
কর্মতৎ্পরতার নিরবচ্ছিন্ন পুনঃসমন্বয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীকে সম্পূর্ণভাবে 
হ্বদয়ঙগম করেছেন, তারই এ কথায় কোনো সন্দেহ থাকবে না যে, অবগতির 
সপ্দে কর্মতৎ্পরত্ার পুনঃসংগঠনের যৌগ থাঁকেই,__এবং অবগতি সকল 
রকমের কর্মতপরতা থেকে আলাদা তেমন কিছু নয় যা নিজ হিসাবেই পূর্ণ। 

(২) জীববিদ্যার বিকাশ তাঁর জীব-অভিব্যক্তির আবিষীর দ্বারা 

এই শিক্ষাটিকেই দৃঢস্বদ্ধ করে। কারণ মনুস্তাকৃতিতে না পৌছানো পর্যন্ত 
সহজ ও জটিলতর জৈব-আকৃতিগুলির নিরবচ্ছিন্নতার উপর অভিব্যক্তিবাদ 
যে গুরুত্ব দেয়, প্রকৃতপক্ষে তারই মধ্যে অভিব্যক্তিবাদের দার্শনিক তাৎপর্ধটি 

নিহিত। যেখানে জীবের সঙ্গে পরিবেশের সমন্বয়সাধন সহজ, এৰং যা 
কিছুকেই মন বলা যায় তার মাত্রা ননতম, সেই ধরনের গড়ন থেকেই 
জীবাকৃতির বিকাশ আরম্ভ হয়েছে। ক্রিয়াশীলতা স্থানে ও কালে অধিকতর 

সংখ্যক উপকরণের সহিত হৃসমন্বিত হয়ে যতো বেশী জটিল হতে থাকে, 
বোধবুদ্ধি ততোই অধিকতর ন্থচিহ্নিত ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে । 
কারণ, কোনো বৃহত্তর বিস্তারের পূর্বাভাস ও পরিকল্পনা, বোধবুদ্ধিকেই 
দিতে হয়। অবগতি তত্বের যে ধারণা অন্থযায়ী অবগতি হল শুধু একজন 

দর্শক বা ভূ-দর্শকের সক্রিয়তা, এবং যে ধারণা অবগতিকে হ্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো- 
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কিছু বলে ধরে নেওয়ার সঙ্গে জড়িত, জীব-অভিব্যক্তিতে বিকাশের ধারাটি 
সে সব ধারণাকে দূর করে। কারণ জীববিকাশবাদের অর্থ এই যে, 
জীবিত সত্বাটি পৃথিবীরই একটি অংশ, পৃথিবীর ভাগ্য ও তার উখানপতনের 

মধ্যেই সে অংশ গ্রহণ করে, এবং যে মাত্রায় সত্তাটি তার পারিপাশ্থিক 
জিনিসগুলির সঙ্গে বুদ্ধিগম্যরূপে নিজেকে একাত্ম করে, এবং যা চলছে 
তার ভবিষ্যৎ পরিণামের পূর্বাভাস পেতে সমর্থ হয়, এবং সেই অস্থায়ী 
তার ক্রিয়াকলাপকে রূপ দেয়, সেই মাত্রীতেই সে পৃথিবীর উপর অনিশ্চিত 
নির্ভরশীলতার মধ্যে নিজের স্থানকে স্থনিশ্চিত করে নেয়। জীবন্ত, অভিজ্ঞতা- 

লাভরত সত্তাটি যে জগতের অন্তর্গত, সে ন্তদি সে জগতের ক্রিয়া-কলাপের 

ক্ষেত্রে একজন ঘনিষ্ঠ অংশীদার হয়, তাহলে জ্ঞানের অর্থ দাড়ায় এক ধরনের 

অংশগ্রহণ করা, এবং যে মাত্রায় সে অংশগ্রহণ ফলপ্রস্থ হয়, সেই মাত্রাতেই 
জ্ঞান মূল্যবান। জ্ঞান কোনো নিলিপ্ত দর্শকের অলস দৃষ্টি হতে পারে না। 

(৩) জ্ঞানলাভের পদ্ধতিরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির বিকাশ, 
এবং তা৷ দিয়ে এটা স্থনিশ্চিত করা যে, লব্ধ জিনিসটি জ্ঞানই বটে, শুধু অভিমত 
নয়, _অর্থাৎ যে পদ্ধতির মধ্যে আবিষ্কার ও প্রমাণ উভয়ই আছে-_সেরূপ 

পদ্ধতির বিকাশই হল জ্ঞানতত্বের রূপাস্তর ঘটানোর অন্যতম বৃহৎ শক্তি। 
পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির ছুট দিক থাকে । (ক) একদিকে এর অর্থ 
এই যে, যেসব ক্ষেত্রে আমাদের কর্মশীলতা জিনিসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো 

ভৌত পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এবং সে পরিবর্তন আমাদের ধারণার সঙ্গে মেলে 

ও তাকে সুনিশ্চিত করে, সে ক্ষেত্র ছাড়া, আর কিছুকে আমাদের জ্ঞান 

বলার অধিকার নেই। এ রকমের সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন ছাড়া আমাদের 

বিভিন্ন ধারণা শুধুই প্রকল্প, তত্ব, অভিভাবন ও অহন্ছমান মাত্র। এ সব 
ধারণাকে পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করতে হবে, এবং যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালাতে হবে তার স্চনারূপে কাজে লাগাতে হবে। (খ) অন্যদিকে, 

চিন্তনের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি স্থচিত করে যে, চিন্তন কাজে লাগে, 

এবং তা ঠিক সেই মাত্রাতেই কাজে লাগে যে মাত্রায় তাকে বর্তমান 
অবস্থাদির স্ম্দ্াতিনুক্ক্ম পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ পরিণামের পূর্বান্গমানের 
কাজে লাগানো হয়। অন্য কথায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকা, অন্ধ 

প্রতিক্রিয়ার তুল্য নয়। এ রকমের উদ্ধত্ত ক্রিয়াশীলতা,_অর্থাৎ যা কিছু 
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পর্যবেক্ষণ কর! হয়েছে এবং এখন যা পুর্বান্থমান করা যায় সেই প্রসঙ্গে উদ্ধত্ত 
- আমাদের সকল আচরণের ক্ষেত্রেই একটা অনিবার্ধ উপাদান বিশেষ। 

কিন্তু যদি পরিণাম লক্ষ্য করা না হয় এবং এই পরিণামকে ভবিষ্যতের সদৃশ 
অবস্থার ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার করা ন! হয় তা 
হলে এঁ উদ্ধত্ত কর্মশীলতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক 
পদ্ধতির অর্থ যতে। বেশী উপলব্ধি কর! যায়, আমাদের সম্মুখস্থ বাস্তব সঙ্গতি 

ও প্রতিবন্ধকগুলি নিগ্নে কাজ করার চেষ্টার মধ্যে বোধশক্তির পুর্ববর্তাঁ প্রয়োগ 
ততোই বেশী থাকে । আমরা যাকে যাছু বলি, তা অনেক ব্যাপারেই 
বন্য লোকের কাছে একটা পরীক্ষণ-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি ছিল। কিন্তু তাদের 
ক্ষেত্রে, পরীক্ষা করে দেখার অর্থ ছিল তাদের ভাগ্যের পরীক্ষা,_ধারণার 
পরীক্ষা নয়। বিপরীতপক্ষে, বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতিটি হল,_ 
ধারণাবলীর পরীক্ষা । স্থৃতরাং কার্ধত:, বা তখনকার মতে। অকৃতকার্য হলেও, 
এই পরীক্ষা বুদ্ধিগম্য ও ফলপ্রস্থ ; কারণ ঘখন আমাদের প্রচেষ্টা গভীর 
চিন্তায় রত থাকে তখন আমরা বিফলতা৷ থেকেও শিক্ষালাভ করি। 

বৈজ্ঞানিক সঙ্গতিরূপে, জ্ঞান নির্মাণের একটি সম্বন্ধ পদ্ধতি হিসাবে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষামূলক পদ্ধতিটি নতুন হলেও, ব্যবহীরিক কৌশলরূপে সেটি জীবনের 
মতোই প্রাচীন। কাজেই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, লোকে এর 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনাদি উপলব্ধি করেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর তাৎপর্ধকে 

কোনো কোনো! কারিগরি ও নিছক্ ভৌত ব্যাপারেরই অন্তর্তৃক্ত রাখা হয়। 
পদ্ধতিটি যে সমভাবেই সামাজিক ও নৈতিক ধারণা গঠন করার ও তা 
পরীক্ষা করে দেখার পক্ষেও প্রযোজ্য, সে উপলব্ধি আসতে নিঃসন্দেহে বহুদিন 
লাগবে । মান্থষ এখনও চিন্তনের ক্লেশ থেকে, এবং চিন্তন দ্বারা কর্মতৎ- 

পরতাকে পরিচালিত করার দাম্িত্ব থেকে ত্রাণ পাবার জন্য মতবাদ ও অন্থ- 

শাসন শাসিত খঞ্জের যষ্টি পেতে চায়। প্রতিদন্দী মতবাদগুলির মধ্যে 
কোনটি গ্রহণযোগ্য সেই বিবেচনার মধ্যেই তারা তাদের নিজ নিজ চিন্তনকে 

কয়েদ রাখে । কাজেই-_জন্ স্টয়ার্ট মিল যেমন বলেছেন- বিগ্যাগীঠগুলি 
অন্ুসদ্ধিৎহথ তৈরী করার চেয়ে শিষ্ত তৈরী করারই বেশী উপযোগী ৷ কিন্ত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতির গ্রভাবের দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ নিশ্চিতরূপেই 
বিশ্বাস গঠনের সেই সব পুথিগিত আলোচনাধর্মী ও অন্থশাসনিক পহ্ধতিকে 
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নীতিবহিভূর্ত করতে সাহায্য করবে, যেগুলি অতীতের বিদ্যাশ্রম শাসন করত; 
এবং এ পদ্ধতিগুলির মর্ধাদা সেই সব পদ্ধতির মধ্যে স্থানাস্তরিত করবে ঘা 
ক্রমবর্ধনশীল বৈষয়িক নাগালের বিভিন্ন লক্ষ্য দিয়ে পরিচালিত; এবং স্থানের 
প্রসরে দীর্ঘতর পাল্লার জিনিসের উন্মেষ করতঃ সামগ্রী ও সমাজের সঙ্গে 

সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা স্থাপন করবে । কালক্রমে, যে কর্মবিধি জ্ঞান নির্মাণের 
ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলপ্রস্থ হবে, অবগতি-তত্ব তার থেকেই আহত হবে । 
তারপরে, এই জ্ঞানতত্বই, যে সব পদ্ধতি সফল হয়েছে, সেগুলির উন্নতি* 
বিধানের কাজে নিয়োজিত হবে । 

২। পদ্ধতি সম্বন্ধীয় মতবাদ 

অবগতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন চরিত্রের ধারণ সহ নানাবিধ দার্শনিক 

মতবাদ রয়েছে। এদের কয়েকটির নাম যথাক্রমে, বিদ্াবাদ, সংবেদনবাদ, 

যুক্তিবাদ, আদর্শবাদ, বাম্তববাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, তুরীয়বাদ, প্রয়োগবাদ 
ইত্যার্দি। কয়েকটি শিক্ষা-সমন্তার আলোচন! প্রসঙ্গে এদের অনেকগুলোর 
সমালোচনাও করা হয়েছে। যে পদ্ধতিটি জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সর্বান্থিরি 
ফলপ্রন্থ বলে প্রমাণিত, সেটির সাথে উক্ত মতবাদগুলির যে যে স্থানে 
ব্যতিক্রম রয়েছে আমরা এখানে তাই বিবেচনা! করব। কারণ ব্যতিক্রম- 

গুলির বিচার-বিবেচনাই অভিজ্ঞতার মধ্যে জ্ঞানের যথার্থ স্থানটিকে স্পষ্টতর 

করতে পারে। সংক্ষেপে, জ্ঞানের ধর্ম হল কোনো! একটি অভিজ্ঞতাকে 

অন্ান্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে শ্বচ্ছন্দরূপে প্রাপ্তব্য করা। দম্বছন্দরূপে” শব্দটি 

জানের মূল নিয়ম ও অভ্যাসের মূল নিয়মের মধ্যকার পার্থকাটিকে চিহিত 
করে। অভ্যাসের অর্থ এই যে, একজনে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কোনে 

একটা। পরিবর্তন ভোগ করে, এবং ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনটি সদৃশ ক্ষেত্র 
সহজতর ও অধিকতর ফলপ্রস্থ কাজের প্রবণতা গঠন করে। ন্থৃতরাং 

অভ্যাসেরও, একটি অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাঞ্চব্য করার 

ধর্ম থাকে । কোনে। একটি সীমার মধ্যে অভ্যাস তার এই কর্তব্যটিকে 
কৃতকার্ধতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। কিন্তু জান-বঞ্জিত অভ্যাস শর্তাবলীর 
পরিবর্তনের জন্ত, অভিনবত্বের জন্ত, কোনো! বরাদ্দ রাখে না। পরিবর্তনের 
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অগ্রদর্শন অভ্যাসের এলাকার কোনো অংশ নয়, কারণ অভ্যাস পুরাতন পরি- 
স্থিতির সঙ্গে নতুন পরিস্থিতির মোটামুটি একরূপতা ধরে নেয় । পরিণামে, 
অভ্যাস অনেক সময় বিপথে চালায়, কিংবা ব্যক্তি এবং তার কাজের কৃতকার্য 
সম্পাদনের মাঝ পথে দীড়ায়_ঠিক যেমন করে কল চালানোর কালে 
অপ্রত্যাশিত কোনো কিছু ঘটলে মিস্ত্রির অভ্যাসভিত্তিক দক্ষতা তাকে 
পরিত্যাগ করে। যে লৌকটি কলের গড়ন বোঝে, সে জানে যে, তার কি 
করতে হবে। যে সব শর্তাধীনে কোনো একটি অভ্যাস কাজ করে সে 
তা জানে, এবং যে সকল পরিবর্তন নতুন অবস্থায় তার অভ্যাসকে পুনরুপযোগী 
করতে পারে সে তার ব্যবস্থা কর্তৈও সমর্থ হয়। 

অন্য কথায় জ্ঞান হল কোনো বিষয়ের সেই সব যোগস্ত্রের উপলব্বি, 
যা কোনো এক পরিস্থিতিতে বিষয়টির প্রযোজ্যতাকে স্থির করে দেয়। 
একটি চরম দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। অসভা জাতিরা, তাদের নিরাপত্তা বিপন্ন 
করে,_এ রকমের ঘটনাবলীর প্রতি যেরপ প্রতিক্রিয়া করতে অভ্যন্ত, একটি 

জলস্ত ধূমকেতুর প্রতিও সেইরূপ প্রতিক্রিয়া করে। যেহেতু তার! তারস্বরে 
চিৎকার করে, কাসর পিটিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র ঘুরিয়ে বন্য পণ্ড বা শত্রদলকে ভয় 
্েখোতে চেষ্টা, করে, ধূমকেতু তাড়ানোর জন্তও তারা এ পদ্ধতি অবলম্বন 
করে। আমাদের কাছে এ পদ্ধতি একেবারেই অর্থহীন, _-এত অর্থহীন যে 

আমরা এটা দেখতে অক্ষম হই যে তারা কেবল তাদের অভ্যাসেরই এমন 
করে আশ্রয় নিচ্ছে যা অভ্যাসের সীমিতাবস্থাকেই প্রদর্শন করে। আমর। 

যে অনুরূপ কাজ করি না তার একমাত্র কারণ হল আমরা ধুমকেতুকে 

কোনো এক আলাদা অসংলগ্ন ঘটনা বলে ধরি না, পরস্ত তাকে বুঝি অন্ঠান্ত 
ঘটনার সঙ্গে তার সংযোগ-সুত্রে। আমরা তাকে জ্যোতিষ মণ্ডলীর গঠনতস্ত্রের 

মধ্যে রাখি। আমরা তার “যোগসুত্রগুলির” প্রতি সাড়া! দেই, কেবল তার 
ততক্ষণিক সংঘটনের প্রতি নয়। কাজেই তার প্রতি আমাদের দৃগভঙ্গী 
অনেকটা শ্বছন্দ থাকে। বলতে গেলে তার যোগনুত্রগুলি যে সব দৃষ্টিকোণ 
যোগায় তার যে কোনে! একটি দিক থেকে আমরা বিষয়টির প্রতি অগ্রসর 

হাতে পারি। আমরা আমাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী, সংযুক্ত যে কোনো 
একটি পদার্থের উপযুক্ত যে কোনো! একটি অভ্যাস খাটাতে পারি । এইভাবে 
আমরা উদ্ভাবন, অভিনবত্ত ও উপন্থিত-বুদ্ধি দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, 
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পরোক্ষভাবে কোনো! ঘটনার নিকটবর্তা হতে পারি। কোনে আদর্শাঙ্ুরূপ 
পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পারস্পরিক যোগাযোগের এমন একটি বুনানির অন্রূপ যে, 
যেকোনো অতীত অভিজ্ঞতাই একটি সুবিধার ক্ষেত্র যোগাবে, এবং এই 

স্থান থেকে নতুন অভিজ্ঞতাতে-উপস্থাপিত সমস্যাটির নিকটবর্তাঁ হওয়! যাবে। 
সংক্ষেপে, যেখানে জ্ঞান-বঙ্জিত অভ্যাস আমাদের হাতে আক্রমণের একটি 

মাত্র অনড় পদ্ধতি যোগায়, সেখানে জ্ঞান, অনেক প্রশস্ত পাল্লার বিভিন্ন 

অভ্যাসের মধ্যে থেকে নির্বাচন করতে সাহায্য করে। | 

পরবর্তী অভিজ্ঞতার জন্য পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার এই অধিকতর সাধারণ 
ও স্থচ্ছন্দ প্রাপ্তব্যতার দু'টি ধরনকে চিহ্নিত কঁরা যায় (পূর্বে দেখুন, ১০০ পৃঃ)। 

(১) যেটি অধিকতর স্পষ্ট সেটি হল, নিয়ন্ত্রণের বর্ধিত ক্ষমতা । প্রত্যক্ষভাবে 
যা ব্যবস্থা করা যায় না, তা নিয়ে পরোক্ষভাবেও কাজ করা যায়। কিংবা 

আমরা আমাদের এবং আমাদের অবাঞ্ছিত পরিণামের মধ্যস্থলে প্রতিবন্ধক 

স্থাপন করতে পারি। কিংব! যদি আমরা ওগুলো জয় করতে না পারি 

তাহলে ওগুলো! এড়িয়ে যেতে পারি । যে কোনে৷ ক্ষেত্রেই সুযোগ্য অভ্যাসের 

যে ব্যবহারিক মূল্য থাকে, খাঁটি জ্ঞানের মধ্যেও তার সবটাই থাকে। 
(২) পরস্ত কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে অর্থ জড়ানো থাকে, অভিজ্ঞতান্ন্ধ 

যে তাৎ্পর্যটি থাকে, জ্ঞান সেটিকেও বর্ধিত করে। যে পরিস্থিতির প্রতি 
আমরা এলোমেলোভাবে বা রুটিনমাফিক সাড়া দেই, তার কেবল একটা 

ন্যুনতম সংজ্ঞাত তাৎ্পর্ই থাকে ? মানসিকভাবে আমরা ভার থেকে কিছুই 
পাই না। কিন্তু যেখানেই একটি নতুন অভিজ্ঞতা নির্ধারিত করার মধ্যে 
জ্ঞানের লীল] থাকে, সেখানেই মানসিক পরিতোষ থাকে । এমন কি, যদি 

প্রয়োজনীম্ নিয়ন্ত্রণ পেতে আমর! কার্যত: বিফলও হই, তাহলেও কেবল 

দৈহিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে আমাদের তাৎপর্য উপলব্ধির একটা আনন্দ 
থাকে । 

যদিও যাঁকিছু হয়ে “গেছে,” ধা সমাণ্ধ হয়েছে বলে ধরা হয়, কাজেই 
যা মীমাংসিত ও ন্থুনিশ্চিত, তাই জ্ঞানের আখেয়, জ্ঞানের সম্পর্কটি হু'ল 
ভবিষ্যৎ বা ভবিষ্যাপেক্ষ বিষয়ের সঙ্গে । যা-কিছু এখনো চলছে এবং ষা 

করতে হবে, জ্ঞান ভাকে বোঝবার বা তাকে অর্থ দেওয়ার উপায়ই বোঝায় । 
ব্যক্তিগত পরিচিতি দিকে সে যা বের করেছে, এবং অন্তে যা নির্ধারিত 
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করেছে বা লিখেছে তা পড়ে সে যা জেনেছে, একজন চিকিৎসকের জ্ঞান 

বলতে তাই বোঝায়। কিন্তু তার কাছে তা এই কারণেজান যে, তা 

তাকে সেই সব সঙ্গতি যোগায় যা দিয়েসে উপস্থিত অজান। বিষয়গুলির 

ব্যাখ্যা করে, আংশিকভাবে-দৃশ্তমান তথ্যকে সংশ্লিষ্ট ধারণামূলক বিষয় দিয়ে 
পুরণ করে, তাদের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দেখতে পায়, এবং তদন্থযায়ী পরিকল্পনা 

করে। যা-কিছু অন্ধ ও ব্যর্থকর, জ্ঞান যখন তাকে অর্থ সমন্বিত করতে 
 প্রয়োগ-বিহীন হয়ে পড়ে তখন তা চেতনা থেকে পুরোপুরি লোপ পায়, 

নয়তো তা কোনো সৌন্দর্যবোধীয় ধ্যানের বিষয়-বস্তরতে পরিণত হয়। অধিকৃত 
জ্ঞানের সাম্য ও শৃঙ্খলার নিরীক্ষণ থেকে প্রচুর প্রক্ষোভগত পরিতুষ্টি পাওয়া 
যায়, এবং সে পরিতুষ্টি বৈধও বটে। কিন্তু এই ধ্যানশীল ভঙ্গী সৌন্দ্য- 
বোধীয়, বুদ্ধিবোধীয় নয়। একটি স্থসমাপ্ত চিত্র বা স্থরচিত ভূ-দৃশ্ত থেকে 
যে পরিতৃপ্তি আসে, এ পরিতুষ্টি তারই মতো । বিষয়-বস্তটি যদি সম্পূর্ণরূপে 
অন্য ধরনেরও হয়, কিন্তু তার সংগঠন স্থসমদ্থিত থাকে, তাহলে তাতেও 

সৌন্দ্বোধের কোনো তারতম্য হবে না। আসলে, যদি এটি সম্পূর্ণরূপে 
মন্তিকজাতও হয়_-অতিকর্পননের কোনো লীলা হয়-_-তাতেও কোনো 

পর্ষেকা হবে 'না। পৃথিবীর প্রতি প্রযোজ্যতার অর্থ, যা-কিছু অতীত, 
যা-কিছু বিগত, তার প্রতি প্রযোজাতা নয়; অতীতের কিছুর উপর কিছু 
প্রয়োগ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। প্রযোজাতার অর্থ হল, আমর! যে 
চলমান দৃশ্ঠটির সঙ্গে জড়িত, তার মধ্যে এখনো যা চলছে, যা এখনো 
অমীমাংশিত, তার প্রতি প্রযোজ্যতা। আমর! যে এই লক্ষণটিকে এত 
সহজে উপেক্ষা করে চলি, এবং যা-কিছু অতীত ও নাগালের বাইরে তার 
বর্ণনাকে জান বলে মনে করি, তার কারণ এই যে, আমরা অতীত ও 

ভবিষ্যতের নিরবচ্ছিন্নতা ধরে নিই। আমরা এমন একটি পৃথিবীর ধারণা 
পোষণ করতে পারি না, যেখানে তার অতীতের জ্ঞান তার ভবিষ্যতের পূর্বাভাস 

দিতে বা তাকে অর্থ দিতে সহায়ত করবে না; এত অবিচ্ছেস্করপে স্থচিত 

হয় বলেই আমর! ভবিষ্যাপেক্ষ সম্পর্কাটিকে উপেক্ষা করি । 
তা সত্বেও পদ্ধতি সম্বন্ধীয় যে সব দার্শনিক বিশ্বাস বা মতবাদের উল্লেখ 

করা হয়েছে, তার অনেক কটিই এই উপেক্ষাকে ফলত; অন্বীকৃতিতে 
রূপান্তরিত করে। যাঁকিছু ভবিন্য তা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে জান 
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প্রাপ্তব্য কিনা সে কথার ধার না ধরেই জ্ঞানকে হয়ংসম্পূর্ণ কোনো-কিছু 
বলে ধরে নেওয়া হয়। এই বাদ পড়ার ফলেই এ সব মতবাদ দোষছুষ্ট হয়, 
এবং তাদের উদ্যোগজনিত শিক্ষাপদ্ধতিগুলি জ্ঞানের পর্যাপ্ত ধারণার কাছে 
নিন্দিত হয়। বিছ্যালয়ে যাকে কখনো কখনো জ্ঞানার্জন বলে ধর! হয়, 
ত! মনে করলেই বোঝা যাবে যে, তার সঙ্গে বিদ্যার্থীদের চলমান অভিজ্ঞতার 
ফলপ্রস্থ সংযোগের কতো৷ অভাব-_-কতো! বেশী পরিমাণে বিশ্বাস করা হয় 

যে, কেবল পুস্তকে পু্জিত বিষয়-বস্তর আয়ত্িই যেন জ্ঞান গঠন করে। যা» 

কিছু শিক্ষা করা হয়, তা ধারা বের করেছেন এবং ধাদের অভিজ্ঞতার 

মধ্যে তা ক্রিয়া করেছে, তাদের কাছে তা ্রতে। সত্যই হোক ন! কেন, তার 
মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাকে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানে পরিণত করতে পারে । 
যদি তা ব্যক্তির নিজের জীবনের মধ্যে না ফলে, তাহলে জ্ঞান সমভাবেই 

মক্ষলগ্রহ সমন্ধীয় বা কোনো কাল্পনিক রাজ্য সম্বন্ধীয় হতেও দোষ নেই। 

যে কালে পণ্ডিতী পদ্ধতির বিকাঁশ হয়েছে সে কালে তা সামাজিক 
অবস্থার পক্ষে প্রাসঙ্গিক ছিল। সেটা কর্তৃত্ব সুত্রে গৃহীত বিষয়-বস্তকে নিয়মাবন্ধ 
করার ও তাকে যৌক্তিক সমর্থন দেওয়ার একটা পদ্ধতি বিশেষ ছিল। 

বিষয়-বস্তটির এত গুরুত্ব ছিল যে, পদ্ধতিটি তার সংজ্ঞায়ন ও নিয়মাবদ্ধতাকে 
জীবস্ত করত। বর্তমান অবস্থায়, অধিকাংশ লোকের কাছেই পণ্ডিতী পদ্ধতির 

অর্থ এমন এক ধরনের অবগতি, যার সাথে “কোনো” বিশিষ্ট বস্তর বিশিষ্ট 

সংযোগ নেই। এর মধ্যে থাকে পার্থক্য করা, সংজ্ঞ। দেওয়া, ভাগ-বিভাগ 

করা এবং শ্রেণীবদ্ধ করা। এ সব কাজ কেবল কাজের স্বার্থেই করা হয়, 

__অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তার কোনো লক্ষ্য থাকে না। যে মত অনুযায়ী চিন্তনকে 

এমন কোনো অবিমিশ্র এবং নিজন্ব আকারগত মনস্তাত্বিক ক্রিয়াশীলতা। বলে 

ধরা হয় ষে, তাকে নরম জিনিসের উপর শীলমোহর করার মতো! যে কোনো 

বিষয়-বস্তর উপরেই প্রয়োগ করা যায়, এবং যে মতটির উপর বিধিবদ্ধ ন্যায় 
শাস্ত্র গ্রতিষ্ঠিত, সে মতটি প্রধানতঃ সামান্ীকৃত পণ্তিতী পদ্ধতি । শিক্ষার 

বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলার মতটি পণ্ডিতী পদ্ধতিরই স্বাভাবিক প্রতিরূপ। 

সংবেদনবাদ ও যুক্তিবাদ নামক জান-পদ্বতির বিপরীতমুখী তত্বদ্বয় যথা- 

ক্রমে অনন্ত-সাধারণ ও সাধারণ বিষয়ের উপর--বা একদিকে কেবল নগ্ন তথ্যের, 

অন্তদিকে কেবল নগ্ন সম্পর্কের উপর--একমৃখী জোর দেওয়ার সদৃশ ৷ বান্তব 
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জ্ঞানের মধ্যে অনন্ত-সাধারণ ও সাধারণ বৃত্তি একই সঙ্গে কাজ করে। 

কোনে পরিস্থিতি যতোদুর বিভ্রান্তিকর থাকে তাকে ততোদুরই পরিষ্কার 
করতে হবে; তাকে নুষ্ত্ বিবরণে বিভাজিত করতে হবে,_যতোদূর সম্ভব 

তীক্ষরূপে সংজ্ঞায়ন করতে হবে। কোনো সমস্তার বিভিন্ন উপাদান হল 

স্বনির্দিই তথ্য ও গুণাবলী, এবং ইন্দ্রিয়-অঙ্গাদির মাধ্যমেই সেগুলি হুনিদি্ 
হয়। সমস্তাটির উপস্থাপনার দিক থেকে তথ্য ও গুণাবলীকেই বিবরণ 

“বল! যেতে পারে, কারণ তারা টুকরো! টুকরো! সংবাদে বিভক্ত । যেহেতু 
আমাদের কর্তব্য হল এদের যোগস্ত্রাদদির আবিষ্কৃতি এবং সেগুলির পুনঃ 

যোজনা, সেই হেতু “আমাদের কাছে এ সময়ে” ওরা আংশিক। এদের 
অর্থদান করতে “হবে,” কাজেই যে “রূপ” নিয়ে এরা উপস্থিত হয় সেই 
রূপে” এদের মধ্যে অর্থের অভাব থাকে । যা-কিছু জানতে “হবে,” যা- 
কিছুর অর্থ তখনও বের করতে হবে, তা-ই নিজেকে বিশিষ্ট রূপে তুলে 
ধরে। কিন্তুযাকিছু জান! হয়ে গেছে তার উপরে যদি এই উদ্দেশ্ত নিবে 
কাজ কর] হয়ে থাকে যে, তাকে নতুন বিবরণ আয়ত্ব করার কাজে বুদ্ধি- 

গম্যরূপে প্রয়োগ করা যাবে, তবে তাকেই সামান্যধর্মী বলা যায়। যা-কিছু 
অন্তভাবে সংযোগহীন তার মধ্যে যোগন্থত্র স্থাপন করার ধর্মই একে সামান্যধমী 
করে। যে কোনো সত্যই সামান্ধর্মী হতে পারে ঘদি আমরা তাকে কোনো 
নতুন অভিজ্ঞতার উপাদানগুলিকে অর্থদান করার কাজে প্রয়োগ করি। পূর্ব 
অভিজ্ঞতার বিষয়-স্তকে নতুন অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তর তাৎপর্কে উপলব্ধি 

করার কাজে প্রয়োগ করার যোগ্যতাই ঘযুক্তি।” যেমাত্রীয় একজন লোক 
কোনো একটি ঘটন৷ ইন্দ্রিয়গোচর হওয়া মাত্রই সেটিকে কোনো বিচ্ছিন্ 
জিনিস বলে ধরে না নিয়ে, তাকে মানবজাতির সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে 

যোগসুত্রে দেখবার জন্য অভ্যাসগতভাবে মুক্ত থাকে, সেই মাত্রাতেই সে 
লোকটি যুক্তিযুক্ত । 

ইন্দ্িয-অঙ্গাদির ক্রিয়াশীল সাড়ার মাধ্যমে বিশিষ্ট বিষয়-গুলির পার্থকা- 
বোধ না হলে জ্ঞানের কোনো বস্তই থাকে না, এবং বুদ্ধিগম্য ক্রমবিকাশও 
থাকে না। অতীতের বৃহত্তর অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সমস্ত তাৎপর্য নিম্বিত 

হয়েছে তার প্রসঙ্গে এই বিশিষ্ট বিষয়গুলি স্থাপিত হওয়। ছাড়া_হুক্তি ব৷ 
চিত্তনের সত্যবহার ছাড়া__বিশিষ্ট বিষন্নগুলি কেবল উত্তেজনা বা বিরক্তি-্ব্ূপ 
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হয়ে ফ্রাড়ায়। সংবেদনবাদী ও যুক্তিবাদী মতবাদের একই ভূল এই যে, এদের 
কোনটিই দেখতে পায় ন! যে, সংজ্ঞাবহ উদ্দীপন! ও চিন্তনের ধর্ম হল পুর্াতনকে 
নতুনের প্রতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার পুন:সংগঠন, এবং এইভাবে 
জীবনের নিরবচ্ছিন্নতা বা সুসঙ্গতি রক্ষণের আন্কঙ্গিকতা। 

অবগতি পদ্ধতির যে তত্বটি এই কটি পৃষ্ঠার মধ্যে পেশ করা হল, তাকে 
প্রয়োগবাদ বলা যেতে পারে। যে কর্মতৎ্পরতা, উদ্দেশ্য নিয়ে পরিবেশের 

রূপাস্তর ঘটায়, তার সঙ্গে অবগতির নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখাই হল এই& 
তত্বটির মুখ্য রূপরেখা । এই তত্ব অস্গযায়ী যে নির্দিষ্ট অর্থে জ্ঞান কোনো 

কিছুর দখল দাবি করে, তা আমাদের বুদ্ধিগম্য সঙ্গতি দিয়ে গঠিত, এবং 
যে সব অভ্যাস আমাদের কাজকর্মকে বুদ্ধিধম্মা করে তার সবগুলি দিয়ে 
গঠিত। আমাদের মানসতার মধ্যে যা কিছু সংগঠিত হয়ে পরিবেশকে 
আমাদের প্রয়োজনে অভিযোজিত করতে সমর্থ করে, এবং যে পরিস্থিতির 

মধ্যে আমর! বাস করি, আমাদের লক্ষ্য ও বাসনাকে তার উপযোগী করতে 

পারে, কেবল তাই হল প্রত জ্ঞান। জ্ঞান বলতে শুধু আমরা থে বিষে 
বর্তমানে সচেতন তাই বোঝায় না, পরস্ধ বর্তমানে যে ঘটনা ঘটছে তা 
বোঝবার জন্য আমরা ষে মানসতা প্রয়োগ করি তাও জ্ঞান। আমাদের 

নিজেদের এবং যে পৃথিবীতে আমর! বাস করি তার মধ্যকার যোগস্থত্রকে 

ধারণায় এনে বিহ্বলকে সাবলীল করার উদ্দেশ্টে যা আমাদের মানসতাকে 

সচেতনতার স্তরে উন্নতি করে,_-তাই হুল জ্ঞানের কর্ম-রূপ। 

সারাংশ 

যে সামাজিক ভেদ-বিভেদ স্বচ্ছন্দ ও সম্পূণ আদান-প্রদানকে ব্যাহত 
করে, তা পৃথক পৃথক শ্রেণীর সভ্যদ্বের বৌধশক্তি ও অবগতিকে একদেশদ্শা 
করার পক্ষে প্রতিক্রিয়া করে। ধাদের অভিজ্ঞত! প্রয়োগশীল কাজের সঙ্গে 

জড়িত, কিন্ত এ কাজের বৃহত্তর উদ্দেশ্ত থেকে বিচ্যুত, তার! হলেন ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতাবাদী। ধার! তাৎপর্ধের রাজ্যে ধ্যান করাকে উপভোগ করেন 

কিস্ত সে তাৎপর্ষের কর্মশীল গঠনের মধ্যে কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন 

না তারা হলেন ব্যবহারিক যুক্তিবাদী । ধারা সরাসরি জিনিসপত্রের সংস্পর্শে 
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আসেন, এবং ধাদের ক্রিয়া-কলাপকে অনতিবিলম্বে সেগুলির উপযোগী করে 

নিতে হয়, ভার! কার্ধতঃ বাস্তববাদী । ধার! এ সকল জিনিসপত্রের ভাৎপর্য 

আলাদা করে নেন এবং তাকে জিনিসপত্র থেকে আলগা কোনো ধর্মীয় বা 
তথাকথিত আধ্যাত্মিক জগতে স্থাপন করেন তীর! কার্ধত: আদর্শবাদী। 

ধারা প্রগতির সহিত সংশ্লিষ্ট, ধারা গ্রাঞ্ধ বিশ্বাসগুলির পরিবর্তন করতে সচেষ্ট, 

তারা প্রগতির মধ্যের প্রাতিম্বিক উপাদানটির উপর জোর দেন। যাদের 
প্রধান কর্ম হল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ঈ্াড়ানো এবং প্রার্থ সত্যকে সংরক্ষিত 

করা, তারা সর্ব ও নিত্যের উপরে জোর দেন, এবং এই রকম আরও । 

নানাবিধ দার্শনিক মতবাদ ফ্াদের পরম্পরবিরোধী মতবাদগুলির মধ্যে 
অভিজ্ঞতার এই সকল বিচ্ছিন্ন ও একদেশদর্শা খগ্ুগুলির চারিত্রিক লক্ষণের 
সুম্পষ্ট স্ুত্রায়ন উপস্থাপিত করে। এগুলি এই কারণে একদেশদর্শা যে, 

আদান-প্রদানের প্রতিবন্ধকগুলি একজনের অভিজ্ঞতাকে, ভিন্নরূপে অবস্থিত 

অন্যদ্দের অভিজ্ঞতা! দ্বার! সমৃদ্ধ ও সম্পূরিত হতে সহায়তা করে না। 
অনুরূপভাবে, যেহেতু গণতন্ত্র নীতিগতরূপে স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদান ও 

সামাজিক নিরবচ্ছিন্নতার পক্ষপাতী, সেইহেতু তাকে এমন একটি জ্ঞানতত্বের 

বিকাশ করতে হবে, যা জ্ঞানের মধ্যে সেই পদ্ধতি দেখতে পাবে,_যে 

পদ্ধতিতে একটি অভিজ্ঞতা আর একটি অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ ও তাৎপর্য 

দান করার জন্ত প্রীপ্তব্য হয় । শারীরবৃত্ব, জীববিদ্যা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক 
বিজ্ঞানের যুক্তির সাম্প্রতিক অগ্রগতি, এই ধরনের একটি তত্বের আবিষ্কৃতি 
ও তার সুত্তরায়নের জন্য যে সমস্ত নির্দিষ্ট ও বুদ্ধিগত সাধকের দাবি উঠেছে, তা 
ঘোগাড় করে দেয়। এদেরই শিক্ষাসংক্রাস্ত প্রতিরূপ হুল, একটি সঙ্ঘবন্ধ 
পরিবেশের মাধ্যমে ক্রিয়াকলাপ ও নিয়োজনকে বিদ্যালয়ের জ্ঞানার্জনের 

সঙ্গে যুক্ত কর!। 



বষ্ঠবিংশ অধ্যায় 
নীতি-তত্বাবলী 

১। অস্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ 

যেহেতু নীতি আচরণ-সংশ্রিষ্ট সেই হেতু মন ও কর্মতৎপরতার মধ্যে 
কোনো দ্বৈতবাদ স্থাপিত হলে তা৷ অবশ্যই কীতি-তত্বের মধ্য প্রতিফলিত 

হবে। যেহেতু নীতির দার্শনিক তত্বের মধ্যস্থিত এই বিচ্ছেদের সুত্রায়নকে 
নীতি শিক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রথাকে সমর্থন ও আদরশান্িত করার 

জন্ত প্রয়োগ করা হয়, সেই হেতু তার একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনামূলক 

আলোচনা স্থানোচিত হুবে। শিক্ষাতত্বের একটি সাধারণ উক্তি এই যে, 

চরিত্র গঠন করাই বি্যালয়ের নির্দেশ ও শৃঙ্খলার একটি ব্যাপক লক্ষ্য । 

কাজেই এটা দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে, চরিত্রের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্কের যে ধারণা 
এই লক্ষ্যটির বাস্তব রূপায়ণকে ব্যাহত করে, আমর! যেন সে ধারণার বিরুদ্ধে 

সতর্ক থাকি; এবং এই লক্ষ্টিকে সফল করার জন্য যে সব শর্ত যোগাতে 
হবে আমরা যেন সেই সব শর্তের সন্ধানে থাকি । 

আমরা সর্বপ্রথমে যে প্রতিবন্ধের সম্মুখীন হই, তা হল সেই সমস্ত নৈতিক 

ধারণার প্রচলন, যেগুলি কোনো একটি কর্মতৎপরতার ধারাকে দু'টি বিরোধী 

উপকরণে বিভক্ত করে, এবং তাঁকে যথাক্রমে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, বা 

আধ্যাত্বিক ও দৈহিক আখ্যা দেয়। মন ও পৃথিবী, আত্মা ও দেহ, উদ্দেশ 
ও উপায় সম্বন্ধে যে ছৈতবাদের কথা আমরা এতবার বলেছি, এই বিভাজনটি 

তারই চরম ফল। নীতির ক্ষেত্রে এটি কর্মের প্রেষণা ও কর্মের পরিণাম, 
এবং চরিত্র ও আচরণের মধ্যে তীক্ষ সীমারেখা টেনে দেয়। প্রেষণা ও 

চরিত্রকে ধরে নেওয়া হয় বিশুদ্ধ “অন্তরঙ্গ” কোনো কিছু বলে, যা অনন্তরূপে 

কেবল চেতনার মধোই থাকে) আর, পরিণাম ও আচরণকে ধরে নেওয়া 

হয় মনের বহিভূত কোনো-কিছু বলে, অর্থাৎ যে সমন্ত গতিবিধি প্রেষণাকে 
কার্যকারী করে, আচরণ যেন কেবল তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, আর এই গতিবিধির 

২৪৯ 
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যে ফল ঘটে পরিণাম যেন তাই। বিভিন্ন মতাবলম্বীরা নীতিকে, হয় 
মনের কোনো! অভ্যন্তরীণ অবস্থা, নয় কোনো বহিমুখী কাজ ও ফলের সঙ্গে 
একাত্ম করে, আর এদের একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক রাখে । 

কোনো উদ্দেশ্ট নিয়ে কাজ করা ইচ্ছা প্রণোদিত; তার মধ্যে চেতনা- 
দুষ্ট কোনো ফল থাকে, এবং পূর্বাপর বিবেচনার একটা তৌল থাকে। 

' তার মধ্যে পরিণামটির জন্য সচেতন আকাজঙ্ষ। বা! বাসন! থাকে | কোনো 

লক্ষের স্ববিবেচিত মনোনয়ন, এবং বাসনার কোনো মীমাংসিত ধাত 

স্থির-নিশ্চিত হতে সময় নেয়। »এই মধ্যবতাঁ সময়ে প্রত্যক্ষ কাজকে স্থগিত 
রাখা হয়। যে লোকটি তার মন স্থির করেনি, সে জানে না সেকি করবে । 

কাজেই সে প্রকাশ্ত কাজ যতোদূর সম্ভব স্থগিত রাখে । তার অবস্থাকে 
এমন এক জনের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় যিনি ভাবছেন যে, তিনি 

লাফ. দিয়ে একটা খাল পার হবেন কিনা । তিনি তা পারবেন কি পারবেন 

না বলে যদি নিশ্চিত হতে পারতেন তাহলে এর একটা দিকে নির্দিষ্ট কাজ 

ঘটতো৷। কিন্তু তিনি যদি ভাবতে থাকেন তাহলে তার সন্দেহ রয়েছে; 

তিনি ইতন্ততঃ করছেন। যে সময় পর্যন্ত তার পক্ষে একটা কিছু প্রকাশ 
কাজ করা অনিশ্চিত থাকে, সে পর্যন্ত তার ক্রিয়াশীলতা তার অভ্যন্তরে 

শক্তির এরূপ পুনর্নটনের কাজে নিযুক্ত থাকে, যা কোনো নিশ্চিত প্রকাশ্য 
কর্ধধারাকে প্রস্তত করবে। তিনি তার চোখ দিয়ে খালট! মাপেন; তার 
নিজের মজুত শক্তির একটা ওজন পাবার জন্য নিজেকে আট-সাট করেন 

পার হওয়ার অন্যান্য পন্থা খোঁজেন, এবং পার হওয়ার গুরুত্বের কথ! চিন্তা 

করেন। এ সব করার অর্থ দাড়ায় চেতনাকে জোরাল করা; অর্থ ছাড়ায় 

ব্যক্তির নিজের ভঙ্গী, ক্ষমতা ও বাসনাদির প্রতি মন নিবিষ্ট কর]। 

স্প্ভঃই, সচেতন পুনরভিজ্ঞার মধ্যে ব্যক্তিগত উপকরণগুলির এই 
তোলপাড়, সম্পূর্ণ ক্রিয়াটির বৈষয়িক বিকাশের এক অংশ। এর মধ 
প্রথমে একটি অমিশ্র যনোগত ক্রিয়া-প্রণালী, পরে একটি মৌলিকরূপে বিভিন্ন 
দৈহিক ক্রিয়-প্রণালী থাকে না। থাকে কোনে। নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার,__ 

কোনে! অধিকতর অনিশ্চিত, বিভক্ত, সংশয়াপন্ন অবস্থা থেকে আরম্ভ করে, 

কোনো অধিকতর দৃষ্ট, স্থির ও সম্পূর্ণ অবস্থায় গমন। ক্রিয়াশীলতার মধ্যে 
প্রথমে সত্তাটির অন্তরে এক রকমের চাপা! উত্তেজন! ও সমন্বয় বিধান থাকে ; 
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এরা যখন একটি একীভূত ভঙ্গীতে সুসমহ্থিত হয়, তখন পুরো সত্ভাটি 
কাজ করে_ কোনো নিশ্চিত কাজ হাতে নেয়। অবশ্য আমর! এই নিরবচ্ছি 
ক্রিয়াটির অধিকতর স্পষ্টরূপে সংজ্ঞাত পর্যায়টিকে মানসিক বা আত্মিক বলে 

চিহিত করতে পারি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মানসিক বা আত্মিকের অর্থ হবে 

একটি ক্রিয়ার অনির্ধারিত ও গঠনমুখী অবস্থা, এবং এই ক্রিয়াটির পূর্ণতার 
মধ্যেই পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য প্রকাশ্ঠ শক্তির নিয়োজন থাকে । 

আমাদের বিভিন্ন সংজ্ঞাত চিন্তন, পর্যবেক্ষণ, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা! এই কারণে 
গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা আরম্তক, জায়মান ক্রিয্া-কলাপের প্রতীক । পরে এরাই 
সথনির্দিষট প্রত্যক্ষ কাজে প্রবাহিত হয়ে তাঞ্দর নিয়তি পূরণ করে। এবং 
এই সব আরম্ভক, উদীয়মান পুন:সমন্বয় এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এরাই 

আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস ও অন্ধ আবেগের বশ্ঠত1 থেকে মুক্তির একমান্ত্ 

পথ। বিকাশের ক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে এরাই “নতুন” অর্থসম্বলিত ক্রিয়া- 
কলাপ।' স্থুতরাং সাধারণতঃ যখনই আমাদের সহজপ্রবৃত্তি ও সহজগঠিত 
অভ্যাস অভিনব অবস্থ। দ্বার! প্রতিরুদ্ধ হয়, তখনই ব্যক্তিগত চেতনা তীক্ষ 
হয়। তখন কোনো স্থনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় কর্মধারায় অগ্রসর হওয়ার 
পূর্বে, আমাদের নিজেদের মানসতাকে পুনর্গঠন করার জন্য আমাঞ্ষিক 

ফিরে আসতে হয়। যদি আমরা নিছক পাশবিক শক্তি দিয়েই কর্মপথে 
ধাবিত হওয়ার চেষ্টা না করি, তাহলে অবশ্ঠই আমাদিকে আমাদের দৈহিক 

সঙ্গতিগুলির রূপাস্তর করতে হবে, যাতে, ঘষে পরিস্থিতির মধ্যে আমর! পড়ি, 

তার বিশিষ্ট চরিত্র অনুযায়ী এ সব সঙ্গতি অভিযোজিত হতে পারে। কাজেই 
প্রকাশ্য কাজ করার পুর্বে যে সব সংজ্ঞাত চিন্তন ও বাসনা আসে, তা হ'ল 
কোনে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে যে ক্রিয়াশীলতার ইঙ্গিত আসে, তার একটা 

ব্যক্তিগত পুনঃসমন্য় বিশেষ । 
তাহলেও নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎ্পরতার মধ্যে মনের এই ভূমিকাটি সব সময়ে 

বজায় থাকে না। বিভিন্ন কোনে! কিছুর জন্য বাসনা, এবং লফল কর্মতৎ- 

পরতায় বাধার জন্য উপস্থিত অবস্থার প্রতি বিরূপ ভাব কল্পনাশক্তিকে 

উদ্দীপিত করে। বিভিন্ন অবস্থাত্তরের চিত্র পথ খুঁজে নেওয়ার, এবং সে 
পথে চলবার জন্য উদ্ভাবনশীল পর্যবেক্ষণ ও অনুম্মরণের সহায়করূপে সব 
সময়ে ক্রিম করে না। যেখানে স্থশূঙখল মানসত। বর্তমান থাকে সেখানে 
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ছাড়া কর্পনাশক্তি বাধন ছিড়ে চলতে চায়। তার লক্ষ্যগুলি কার্যত: 

দাধন করার সম্পর্কে উপস্থিত অবস্থাদি দিয়ে সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখবার 

পরিবর্তে, তারা ষে সব তাৎক্ষণিক প্রক্ষোভগত পরিতুষ্টি দেয় সে জন্যেই 
তাদের বাড়তে দেওয়া হয়। আমরা যখন দেখি যে, বিরূপ প্রাকৃতিক ও 

সামাজিক পারিপাশ্বিক দ্বার আমাদের কর্মশক্তির ফলপ্রস্থ প্রকাশ ব্যাহত 

হচ্ছে, তখন ত! থেকে নিষ্কৃতি পাবার সহজতম উপায় হুল শূন্যে রাজপ্রাসাদ 

“নির্মাণ করা বা আকাশ-কুন্ছম রচনা করা, এবং তাকেই একটা আসল কৃতির 
গ্রতিকল্প ব্যবস্থা! বলে গ্রহণ কর1। কারণ, আসল কৃতির ক্ষেত্রে চিত্তন- 

প্রয়াস থাকে । কাজেই আমর" প্রকাশ্ত কাজে সম্মত হই এবং মনোমধ্যে 

একটি অতিকল্লিত জগৎ গড়ে তুলি। চিন্তন ও আচরণের মধ্যে এই ভাঙন, 
যেসব তত্ব মনকে অস্তরঙ্গরূপে এবং আচরণ ও পরিণামকে শুধুই বহিরঙ্গরূপে 
তীক্ষভাবে বিভক্ত করে, সেই সব তত্বে প্রতিফলিত হয়। 

কারণ এই ভাঙনটি কোনো একজন বিশেষ লোকের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ 

থেকে বেশী কিছু হতে পারে। সামাজিক পরিস্থিতি এরূপ হতে পারে 
যে, তা যে শ্রেণী স্ুসম্বদ্ধ চিস্তনে অভ্যন্ত তাদ্দিকে, যে সব উপায় অবলম্বন 

কত্সে এই ধারণাবলী ও উচ্চাকাজ্ষাকে পরিবেশের পুনঃসংগঠনের কাজে 

ব্যবহার করা যায়, সে সব উপায়ের পথ ন! দেখিয়েই তাদের নিজ নিজ 
চিন্তন ও বাসনার মধ্যে পুনরায় নিক্ষেপ করতে পারে। এরূপ অবস্থায় 

লোকে যেন তাদের বিজাতীয় ও বিরোধী পরিবেশের প্রতি দ্বণ্যভাব পোষণ 

করে, লেটির বদনাম করে, এবং তার উপরে প্রতিশোধ নেয়। তীর! তাদের 

নিজ নিজ মানসিক অবস্থার মধ্যে, নিজ নিজ কল্পনা! ও বাসনার মধ্যে, 

--আশ্রয় ও সাত্বনা খোজে, এবং ঘ্বণিত বহির্জগৎ থেকে এগুলিকে অধি- 

কতর বাস্তব ও আদরশশান্বিত আখ্য! দিয়ে এদের গুণগান করে। ইতিহাসে 

এ রকমের অবস্থা পুনঃ পুনঃ ঘটেছে । খ্রী্ীয় যুগের প্রথম কয়েক শতকে 
নিরিকারবাদ, মঠীশ্রয়ী ও লোকায়ত খ্রীষ্টধর্ম, এবং তৎকালীন অন্যান্য ধর্মীয় 
আন্দোলনের প্রভাবশালী নীতিতন্ত্রগুলি, এরূপ অবস্থার প্রভাবেই তাদের 
রূপ নিয়েছে। আদর্শগুলিকে প্রকাশ করতে পারে,__এ রকমের কাজ 

ঘতো বেশ প্রতিহত হতো, আদর্শগুলির অন্তরঙ্গ অধিকৃতি এবং কর্ষণকেও 

ততো বেশী স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নীতির লারমর্ম রলে জ্ঞান করা হতো। যে 
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বহির্জগতের সঙ্গে কর্মতৎ্পরতা সম্পর্কাপ্ধিত, নীতির দিক দিয়ে তাকে 

নিঃসম্পর্ক বিবেচনা করা হতো। সব কিছুই থাকে ন্যায্য অভিপ্রায়ের মধ্যে, 
যদিচ সে অভিপ্রায় জগতের মধ্যে কোনো গতিশীল শক্তি নয়। প্রায় একই 
পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের ও উনবিংশ 

শতকের প্রথম ভাগের জার্মানীতে । এই পরিস্থিতি বশেই ক্যাণ্টের দর্শনে 
নিরবচ্ছিন্ন জোর পড়েছে সং-সঙ্কল্পের উপরে | স-নঙ্বল্সই অদ্বিতীয় নৈতিক 

মল; সঙ্কল্কে এমন কিছু বলে ধরা হয়েছিল যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, যা বহি- 
জাগতিক কর্ম এবং পরিবর্তন বা পরিণাম থেকে স্বতন্ত্র। পরে এই পরি- 
স্থিতিই উপস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্তির" সশরীরী মৃতিরূপে আদশীম্বিত 

করতে পরিচালিত করেছিল । 
“সদভিপ্রায়ের” বিশুদ্ধ অন্তরঙ্গ নীতিজ্ঞান_ পরিণতি বিহীন উত্তম মানসতা, 

__স্বভীবতঃই একটি প্রতিক্রিয়া আনল। এটিই সাধারণত: আনন্দবাদ বা 
উপযোগবাদ নামে অভিহিত । মোটামুটি এই বল! হল যে একটি লোক 
তার নিজেরই চেতনার অভ্যন্তরে তিনি কি বস্ত, সেটি নীতির গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল তিনিযা “করেন” তাই--করা থেকে যে 
পরিণাম আসে, ফলত: তিনি যে সব পরিবর্তন সাধন করেন, তি । 

অভ্যন্তরীণ নৈতিকতাকে ভাবরসাত্মক, স্বেচ্ছাচারী, গৌঁড়ামি ও আত্মমুখী 
বলে আক্রমণ করা হয়েছিল। আক্রমণ করা হয়েছিল এই বলে যে, প্র 
নীতি, যে কোনো অভিমতই লোকের আত্মস্বার্থের অনুকুল, বা যে কোনো 

খেয়ালই তার কল্পনায় খেলে, তাকেই স্বজ্ঞা বা বিবেকের আদর্শ বলে 

মহীয়ান ও সংরক্ষিত করার সুযোগ যোগায়। পক্ষান্তরে, যা কিছু ব্যাপার 
ত। হল ফলাফল ও আচরণ; এরাই নীতির একমাত্র মানদণ্ড । 

সাধারণ নীতি, কাজেই স্কুল কক্ষের নীতি, উক্ত ছুটি অভিমতের 

সামপ্রস্তহীন আপসে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আনে । একদিকে কোনো 

কোনো অনুভূতির অবস্থাকে অতিরঞ্জিত করা হয়? ব্যক্তির অবশ্যই সদভিপ্রায় 
থাকতে হবে, এবং যদ্দি তার মতলব ভালো হয়, যদি তার স্ভাষ্য প্রক্ষোভ- 

মূলক চেতনাটি থাকে, তাহলে আচরণের ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরি ফল 

পাবার দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া! যেতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে, যেহেতু 
তাকে অন্তান্তের সুবিধা! ও প্রয়োজ্নাদির জন্য, এবং সামাজিক শৃঙ্খলার জঙ্য 
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কোনো কোনো। জিনিস করতে হবে, সেইহেতু কোনো কোনে। বিষয়ের 

উপর প্রচণ্ড জোর দেওয়া! হয়া এ সব জিনিস করবার জন্য কোনে 

টান বা বুদ্ধি তার থাকুক আর নাই থাকুক। তাকে পায়ের দাগে প৷ 

ফেলে চলতেই হবে; জাতার কলে নাক গলাতেই হবে; আদেশ পালন 
করতেই হবে; প্রয়োজনীয় অভ্যাস গঠন করতেই হবে, এবং তাকে আত্ম- 

সংযম শিখতেই হবে। এই সব অনুশাসন এমন ভাবে হ্ৃদয়ঙ্গম করানো! হয়, 
ধাতে জোর পড়ে অব্যবহিত বিষয্লটিকে প্রত্যক্ষীভূত করার উপরে,_ চিন্তন 

বা বাসনার যে প্রেরণ নিয়ে তা করা হয়, তা যাই হোক না কেন, অন্তান্ত 

অপেক্ষাকৃত অম্প্ ক্রিম্নাকর্মের উপরে তার যে ফল হয় তার অবস্থা যাই হোক 

নাকেন। 

আশা করি, যে পদ্ধতিতে এই দু'টি দৌষই নিবারিত হতে পারে, পুর্ববতা 
আলোচনায় তা৷ পর্যাপ্তর্ূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে । যেখানেই লোকে, বড়োই 
হোক আর ছোটোই হোক, এমন কোনো! অবস্থার অধীনে প্রগতিশীল 

ক্রমপুঞ্রিত কর্মে নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে না, যাতে তাদের উৎসাহ 
থাকে, এবং চিন্তনের দরকার হয়, সেখানেই এর একটি বা দু'টি দোষই ঘটে। 

কালণ কেবল ওরূপ কর্মেই এট সম্ভবপর হয় যে, বাসনা ও চিন্তনের মানসত 

প্রকাশ্য ও স্পষ্ট আচরণের “মধ্যে” একটি অঙ্গাঙ্গিক উপকরণ হবে। যদি 

কোনো বিগ্ভার্থীকে এমন একটা ধারাবাহিক কাজ দেওয়া হয়, যাতে সে 

উৎসাহ পাবে, কাজের মধ্যে কোনে। স্থনির্দিষ্ট ফল পাবে, এবং যেখানে রুটিন- 

মাফিক অভ্যাস, কর্তৃত্বমবুলক নির্দেশ পালন বা খামখেয়ালী উপস্থিত-বুদ্ধি 
থাকাই যথেষ্ট হবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে সচেতন উদ্দেশ্ত, সচেতন বাসনা 

ও স্ুবিবেচিত চিন্তন আস! অনিবার্য । একটি স্থনিনিষ্ট পরিণামস্চক কর্ম- 

তৎপরতার প্রেরণা ও গুণ হিসাবেই ওর! অনিবার্,_কোনো৷ অভ্যন্তরীণ 

চেতনার একট। বিচ্ছিন্ন রাজ্য গঠনের হিসাবে নয়। 

২। কর্তব্য ও স্বার্থবোধের বিরোধ 

নৈতিক আলোচনাতে “মুল-নীতি” ও “্বার্থবোধ” অন্থ্যায়ী কাজ করার 
মধো যতো! বিরোধাভান দেখ। দেয়, বোধ করি আর কোনো! ক্ষেত্রেই ত। 
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ততোটা থাকে না। মূলনীতি অনুযায়ী কাজ কর! হল নিংস্থার্থরূপে কাজ 
করা,_-একটি সাধিক বিধান অনুযায়ী কাজ করা, এবং তা সকল প্রকার 
ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার উধ্র্বে। অভিযোগটি এই যে, স্বার্থবোধ অনুযায়ী 

কাজ করা হল স্বার্থপরভাবে কাঁজ করা, ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশে কাজ 
করা। এটি, অপরিবর্তনীয় নৈতিক বিধানের প্রতি ব্রতী হওয়ার পরিবর্তে 

একটা পরিবর্তনশীল সময়োপযোগী হৃবিধাবাদকে প্রতিস্থাপিত করে। এই 

বিরোধের গোড়ায় স্বার্থবোধ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, পূর্বেই তার 
সমালোচন! করা হয়েছে (দশম অধ্যায় দেখুন )। এখন এই প্রশ্বটির কয়েকটি 

নৈতিক দিকের আলেচনা করা হবে। 

এ বিষয়ে একটা স্থাত্র এই সত্যটির মধ্যে মেলে যে, বিতর্কটির ম্বার্থবৌধ”- 

পক্ষীয় সমর্থকেরা রীতিগতভাবে “আত্ম-স্বার্থ” শব্টি ব্যবহার করেন। তারা 

এই অঙ্গীকার থেকে আরম্ভ করেন যে, একটি বিধন্বে বা ধারণাতে স্বার্থবোধ 

না থাকলে তার কোনে! গতিদায়ক শক্তি থাকে না; এবং তারা এই সিদ্ধান্তে 

শেষ করেন যে, এমন কি, যখন কেউ মূল-নীতি বা কর্তব্বোধ থেকে কাজ 
করছেন বলে দাবি করেন, তিনিও প্রকৃতপক্ষে এই কারণে সে কাজটি 

করেন যে, তার নিজের জন্য সেটির মধ্যে কিছু না কিছু থাকে ।” অঙ্গীকারটি 
স্থচিস্তিত, কিন্তু সিদ্ধান্তটি ভূল। এর উত্তরে অন্য পক্ষ তর্ক তোলেন 

যেহেতু মান্থষ উদারভবে আত্ম-বিস্বৃতিমূলক, এমন কি আত্ম-ত্যাগমূলক কাজ 
করতেও সমর্থ, সেইহেতু সে স্বার্থবোধ ছাড়াই কাজ করতে সমর্থ। এখানেও 
অজীকারটি সুচিস্তিত, কিন্তু সিদ্ধান্তটি ভূল। উভয় পক্ষেই ভুলটি রয়েছে 

আত্ম ও স্বার্থের সম্পর্কে ভ্রাস্ত ধারণার মধ্যে । 

উভয় পক্ষই ধরে নেন যে আত্ম একটি অপরিবর্তনীয়, কাজেই পৃথক 
রাশি। এর ফলে আত্ম'র পক্ষে কাজ করা আর স্বার্থ ছাড়া কাজ করার 

মধ্যে একটি অনমনীয় উভয় সঙ্কট থাকে। যদি আত্ম, কর্মের পূর্ববর্তী 
অপরিবর্তনীয় কোনো কিছু হয়, তাহলে স্বার্থ বশতঃ কাজ করার অর্থ দীড়ায় 
আত্মর জন্ত বেশী সম্পদ লাভের চেষ্টা করা,_তা সে যশ, অন্তান্তের পৃষ্ট- 
পোষকতা, অন্যান্তের উপর প্রতিপত্তি, আধিক লাভ বা সৃখভোগ-_যাই 
হোক না কেন। মানব-প্রককৃতির নিন্দাস্থচক অবচয়কারী এই অভিমতের 

বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শ্বরূপ এই অভিমত আসে যে, ধারা মহৎ কাজ করেন, 
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তাদের মোটেই স্থার্বোধ থাকে না। তথাপি, নিরপেক্ষ বিচারে এটাই 

সহজে মনে হবে যে, একজনে যা করছে তাতে তার নিশ্চয়ই স্বার্থবোধ 

থাকবে, তানা থাকলে সে ওকাজ করবেই না। যে চিকিৎসক নিজের 

জীবন বিপন্ন করে প্লেগের সময় রোগীর সেবা করতে থাকেন, তার পেশার 

কৃতী সম্পাদনের মধ্যে নিশ্চয়ই তীর স্ার্থবোধ থাঁকে,_তার নিজের শরীরী 
জীবনের নিরাপত্তা থেকে সে কাজের মধ্যে তার বেশী স্বার্থবোধ থাকে । 

£কিস্ত এ কথা বললে সত্যকে বিকৃত কর! হবে যে, এই স্বার্থবোধ অন্য এমন 
কিছুর প্রতি স্বার্থের মুখোশ, অর্থাৎ সেবা! চালিয়ে গেলে সে যা পায়,_ 
যেমন টাকা বা সুনাম বা! স্থকুঙি,-_তার মুখোশ । যে মুহূর্তে আমরা স্বীকার 

করি যে, আত্ম কোনে! পূর্বপ্রস্তত ব্যাপার নয়, পরন্ত সেটি কর্ম নির্বাচনের 

মধ্যে দিয়ে চিরগঠনমূলক থাকে, সেই মুহূর্তেই সমন্ত পরিস্থিতিটি পরিষ্কার 

হয়ে যায়। জীবনের বিপদ থাকা সত্বেও কোনো একটি কাজে লেগে থাকার 

মধ্যে কারও স্বার্থ থাকার অর্থ ষে, এ কাজটির মধ্যেই সে তার নিজেকে 

(আত্মকে ) দেখে । যদি সে তা পরিত্যাগ করে, এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা 

ও আরাম বেছে নেয়, তাহলে তার এই অর্থ দাড়াবে যে, সে “সেই” ধরনের 

ক্লেনো আত্মকে বেছে নিয়েছে । ভুলটি থাকে স্বার্থবোধ ও আত্মবোধকে 
বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে; এবং এই কথাটি ধরে নেওয়ার মধ্যে যে, আত্মবোধই 
হল সেই উদ্দেস্ঠ,_বস্ত, কর্ম ও অন্যান্য ঘটনার ক্ষেত্রে স্বার্থবোধ থাকা যেটির 
উপায় মাত্র । বস্ততঃ, আত্ম ও স্বার্থ একই সত্যের ছুটি নাম £ কোনো বিষয়ে 

যে জাতীয় এবং যে পরিমাণ সক্রিয় স্বার্থবোধ থাকে, তা দিয়েই অধিষ্ঠিত 
আত্মত্বের গুণের বহিঃ প্রকাশ ও পরিমাপ হয়। যদি মনে রাখা হয় যে, 

স্বার্থ হ'ল কোনো বিষয়ের সঙ্গে আত্মর সক্রিয় ও চলমান “একাত্মতা”, 

তাহলে তথাকথিত উভয়- সঙ্কটের সম্পূর্ণ অবস্থাটি ধুলিসাৎ হয়ে যায়। 
ৃষ্টান্তন্বরূপ বলা যায় যে, নি:ক্বার্থপরতা, যা কর! হয়, তার প্রতি স্বার্থ- 

হীনতা বা স্বার্থবোধের অভাব স্ুচিত করে না; কারণ তার অর্থ হবে 
কেবল কলের মতো! নিরপেক্ষতা । আবার তাতে স্থার্থহীনতাও বোঝায় না, 
কারণ তার অর্থ হবে তেজবীর্ষের ও চরিত্রের অভাব। এই বিশিষ্ট তাত্বিক 
বিতর্কের. বাইরে যেখানেই “নিংস্বার্থপরতা” শব্দটি ব্যবহার কর! হয়, সেখানেই 
তা দিয়ে সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্তকেই বোঝায় যেগুলি মান্গষের আগ্রহ 
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জাগায়; এবং যে ধরনের আগ্রহ জাগে, আমরা যদি তার একটা মানসিক 
নিরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাব যে, তার মধ্যে ছুটি নিবিড়ভাবে জড়িত 
গুণ থাকে। (ক) উদার আত্ম তার ক্রিয়াশীলতার সম্পর্কগুলির সম্পূর্ণ 
পাল্লার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে; সে নিঞ্জের এবং যে সমস্ত বিবেচনাকে 

বিজাতীয় বা! নিরপেক্ষ বলে বাদ দেওয়া হয়, তার মধ্যে কোনো তীক্ষ 
সীমারেখা অস্ধিত করে না। (খ) নতুন পরিণামগুলি যখন উপলব্ধ হয়, 
তখন সেগুলিকে আত্মীভূত করার জন্য, আত্ম তার নিজের “বিগত” ধারণা- 
বলীর পুনঃসমন্বয়্ ও সম্প্রদারণ করে। পূর্বকথিত চিকিৎসকটি যখন তার 
পেশা আরম্ভ করেছিলেন তখন তিনি হয়স্ত কোনে মহামারীর কথা চিস্তাও 
করেন নি; ওরূপ অবস্থায় সেব। করার সঙ্গে তিনি হয়ত জ্ঞাতসারে নিজেকে 

একাত্মও করেন নি। কিন্তু যদি তার কোনে স্বাভাবিকরূপে ক্রমবিকাশমান 

বা সক্রিয় আত্ম থাকে, তাহলে যখন তিনি দেখেন যে তার বৃত্তির মধ্যে 

ওরূপ ঝুঁকি থাকে, তখন তিনি স্বেচ্ছায় তাকে তার কর্মের অখণ্ড অংশরূপে 

গ্রহণ করবেন। যে ব্যাপক ও বৃহত্তর আত্ম সম্পর্কগুলিকে অস্বীকার করার 
পরিবর্তে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, আর যে আত্ম পুর্বে-অদৃ্ট বন্ধনগুলি 
গ্রহণ করার জন্য নিজেকে পরিবর্ধিত করে, তারা একাত্মক । গু 

পুনঃসমন্য়ের এরূপ সন্কটকালে__-এবং সঙ্কট বেশীও হতে পারে, কমও 
হতে পারে _মুল-নীতির সঙ্গে স্বার্থবোধের কোনো পরিবর্তনকালীন সংঘাত 
হতে পারে । যে কোনে! অভ্যাসেরই প্রকৃতি হল, অভ্যস্ত কর্মপথে ক্লেশহীন 

থাকা। কিন্তু অভ্যাসের যে কোনো পুন:সমন্বয় করার প্রকৃতি হল এমন 

কোনো প্রস্াস বজায় রাখা যা অপ্রীতিকর হলেও তাতে লোককে কত- 

সংকল্প হয়ে লেগে থাকতে হবে । অন্ত কথায়, একজনে যা-কিছুতে অভ্্ত 

হয়েছে তার সাথেই নিজেকে একাত্ম করার বা তাতেই উৎসাহিত হওয়ার 
ঝোক থাকে । আবার ধখন অপ্রত্যাশিত এমন কিছু ঘটে, যার জন্তে তাঁকে 

অভ্যাসটির কোনে অপ্রীতিকর পরিবর্তন করতে হয়, তখন ত্যক্ত-বিরক্ত 
হয়ে মনটিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার ঝৌক আসে। যেহেতু অতীতে 
এরূপ কোনে! অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন না হয়েই একজনে তার কর্তব্য 

পালন করেছে, যেমনটি ছিল, তেমনটিই চলুক না? এরপ প্রলোভনের 
কাছে নতি স্বীকার করার অর্থ দাড়ায়, আত্মনের চিন্তাকে সঙ্কীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন 
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করা-_তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে জ্ঞান করা। অতীতে তা ষতে কর্মকুশলই 
থাকুক না কেন, একটি অভ্যাস যখন জমাট বেঁধে যায়, তখন সেটি তার সঙ্গে 
সব সময়েই এ রকমের প্রলোভন আনতে পারে। এ রকমের কোনে! জরুরী 
অবস্থায় মূলনীতি অন্ধযায়ী কাজ করার অর্থ দীড়ায় কোনো বিমূর্ত নীতি 
অনুযায়ী কাজ করা নয়, বা কোনো সাধারণ কর্তব্য পালনও নয়,_-এর অর্থ 
দাড়ায় কোনো “কর্মধারার” মূলনীতি অন্ধযায়ী কাজ করা, সংশ্লিষ্ট অবস্থা- 
&লীর খেয়াল রেখে কাজ করা নয়। একজন চিকিৎসকের মূলনীতি হল 
তার প্রাগসঞ্চারী লক্ষ্য ও প্রেরণা,_রোগীর তত্বাবধান। যা-কিছু কোনো 
কাজের ন্যাষাতা প্রতিপাদন করে তা তার মূলনীতি নয়, কারণ মূলনীতি 
হল কোনো কাজের নিরবচ্ছিন্নতার অপর একটি নাম। একটি কাজের যে 
পরিণাম প্রকাশ পায়, তা যদি অবাঞ্চিত হয়, তখন নীতি অহ্থযাযী কাজ 
করা মানে এ দোষটিকেই বাড়িয়ে তোলা । এবং যে ব্যক্তি মূলনীতি 
অনুযায়ী কাজ করছেন বলে গর্ব করেন তিনি হয়ত এমন একটি চরিত্রের 

লোক যে, যে পথটি উত্তম, অভিজ্ঞতা থেকে তার শিক্ষা না নিয়ে তিনি 
নিজের পথটি বজায় রাখতেই নাছোড়বান্দা থাকেন। তিনি ভাবেন যে, 
কেঞুনো বিমূর্ত মূলনীতি তার কর্মধারাকে ন্যাঘাতা দিচ্ছে; তিনি এটা 
দেখতে পান না যে, তার মূলনীতিটারই ন্যাধ্যত প্রমাণ করা প্রয়োজন । 

ষদি ধরে নেওয়া হয় যে, বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমন যে সেখানে বিভিন্ন 

বাঞ্ছনীয় নিয়োজনের যোগাড় থাকে, তাহলে সে অবস্থাতেও সম্পূর্ণ নিয়োজন- 
টির মধ্যে থাকাই- অর্থাৎ সেটির নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের মধ্যে স্বার্থ থাকাই 
- সাময়িক চিত্তবিক্ষেপ ও অপ্রীতিকর বিস্ব সত্বেও শিক্ষার্থীকে তার কাজে 
নিযুক্ত রাখে । যেখানে কোনে! ক্রমবিকাশমান তাৎপর্যসহ ক্রিয়াশীলতা 
থাকে না, সেখানে মূলনীতির প্রতি আবেদন, হয় নিছক বাচনিক, নয়তো 
এক রকমের গৌড়ামির গর্ব, আর তা না হলে, অবান্তর বিষয়গুলিকে 

মর্যাদার খেতাবে ভূষিত করে তারই দোহাই দেওয়া । অবশ্ঠ নিঃসন্দেহে, 
এমন সব সন্ধিক্ষণ থাকে, যখন উৎসাহের বিরতি ঘটে, মনোযাগ শিথিল 

হয়, এবং নীতি বলবৎ করার দরকার হয়। কিন্তু যা-কিছু একটি লোককে এই 
সমত্ত কঠিন সময় অতিক্রম করতে সাহায্য করে, তা বিমূর্ত কর্তব্যের প্রতি 
নিষ্ঠ। নয়, তা হল নিয়োজনের মধ্যে তার স্বার্থবোধ | কর্তব্য হুল, “পদা- 
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ধিকার”__কোনো ন্ন্ত কর্মভার সম্পাদন করার জন্য সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া, বা 

ঘরোয়া কথায়, নিজের কাজ কর! । এবং যে মানুষটির তার স্তত্ত কাজে 
খাটী উৎসাহ থাকে, তিনিই সাময়িক নিরুৎসাহ বরদান্ত করতে, বাধাবিপত্তির 
মুখেও লেগে থাকতে, এবং চড়া-মন্দা বরণ করতে সমর্থ হন। নান! বিপত্তি 

ও বিক্ষেপ মেটানো, এবং অতিক্রম করাকেও তিনি একটা স্বার্থ করে নেন। 

৩। বুদ্ধিও চরিত্র 

নীতি আলোচনার মধ্যে অনেক সমম্ে্র একটি লক্ষণীয় কৃটাভাস থাকে । 
এর একপ্রাস্তে নৈতিক বিষয়ের সঙ্গে যৌক্তিক বিষয়ের একাত্মীকরণ থাকে; 
এ ক্ষেত্রে যুক্তিকে এমন একটি ধীশক্তিবূপে দাড় করানে! হয় যার থেকে 

চূড়ান্ত নৈতিক ন্বজ্ঞা আসে, এবং কখনো কখনো, ক্যান্টের ্যাত্রে যেমন 

দেখা যায়, বল! হয় যে, যুক্তিই একমাত্র সঙ্গত নৈতিক প্রেষণ! যোগায়। 

পক্ষান্তরে, মূর্ত নিত্যকার বোধবুদ্ধিকে অবমূল্যায়ন, এমন কি, ইচ্ছাপুর্বক 
অবচয্িতও করা হয়। নৈতিক চরিত্রকে সচরাচর এমন একটি ব্যাপার 
বলে বিবেচনা করা হয় যার সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের কোনো! সম্পর্ক নেই। 

নৈতিক জ্ঞানকে কোনে! বিভিন্ন জিনিস বলে মনে কর! হয়, এবং বিবেককে 

চেতনা থেকে পুরোপুরি বিভিন্ন কোনে! কিছু বলে ধরা হয়। এই বিচ্ছিন্নতা 
যদি বৈধ হয়, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে তার বিশেষ গুরুত্ব দেখা দেয়। যখন 

আমরা চরিত্রের বিকাশকে কোনো মহান আদর্শ বলে তুলে ধরি, এবং 
ঠিক একই সঙ্গে জ্ঞান অর্জন ও বোধবুদ্ধির বিকাশকে, __এই কাজটিই 
অবশ্য স্কুলের অধিকাংশ সময় নেয়,_এমন কিছু বলে ধরে নিই যার সঙ্গে 
চরিত্রের কোনো সম্পর্ক নেই, তখন স্কুলে নীতি শিক্ষা কার্ধতঃ নিরর৫থকই হয়। 
এ রকমের একটা ভিত্তির উপরে, নীতি-শিক্ষা এক রকমের প্রশ্নোতরের 

বিজ্ঞপ্তিতে, বা নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধীয় পাঠে পরিণত হয়। স্বভাবতঃই, 
অন্য লোকেরা সদগ্ুণ ও কর্তব্য সম্বন্ধে যা-কিছু ভাবে, “নৈতিক সন্বন্ধীয়” 
পাঠ তারই পাঠমাল! স্থচিত করে। যে মাত্রায় বিদ্যার্থীরা অন্যলোকের 
ভাবরসের প্রতি সমবেদী ও মর্যাদাপূর্ণ শ্রদ্ধা দ্বারা ইতিপূর্বেই অনুপ্রাণিত 
হয়েছে, ঠিক সেই মাত্রাতেই এই পাঠমাল! অর্থসমন্িত হয়ে ওঠে। এ 
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রকমের শ্রদ্ধা ছাড়া, এ পাঠমাল৷ এশিয়ার গিরিশ্রেণীর পাঠমালার চেয়ে 

চরিত্রের উপরে বেশী প্রভাব আনে না। দীসন্থুলভ শ্রদ্ধা পোষণ করিয়ে, 
এ পাঠমালা অপরের উপর নির্ভরশীলতা! বাড়িয়ে তোলে, এবং ধারা "কর্তৃত্ব 

আসনে আপীন তাদেরই উপরে আচরণের দায়িত্ব স্থাপন করে। বস্ততঃ, 

নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সরাসরি শেখানো কেবল সেই সব সামাজিক গোঠীর 

ক্ষেত্রে ফলপ্রন্থ হয়েছে যেখানে শিক্ষা অল্প সংখ্যক লোকের কর্তৃত্বাধীনে 
বহুসংখ্যক লোককে নিয়ন্ত্রণে রাখার একট অংশ ছিল। ঠিক ঠিক পড়িয়ে 

নয়, পরস্ত এটি যে জমানার প্রাসঙ্গিক ছিল, তার মোট ব্যবস্থা দিয়েই একে 
বলবৎ করা হতো। নীতি সর্থন্ধে পড়িয়ে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে অনুরূপ 
ফল পাওয়ার চেষ্টা ভাবরসাত্মক ইন্দ্রজালের উপর নির্ভর কর! মাত্র । 

যা জ্ঞান ও সদ্গুণকে একাত্ম করে, সেই সক্রেটিক্-প্ল্যাটনিক্ প্রজ্ঞ! রয়েছে 
তুলাদণ্ডের অগ্ভপ্রাস্তে। এই সুত্র অন্থসারে কোনো মানুষই জেনে শুনে 
দোষ করে না। দোষ করে, যা উত্তম তার অজ্ঞতা বশে । এই মতবাদকে 

সাধারণতঃ এই কারণে আক্রমণ করা হয় যে, যা ভালে তা জানা সত্বেও 

মানুষে যে মন্দ কাজ করে তার দৃষ্টান্তই সব চেয়ে বেশী। এদের মতে, 

যাখরকার তা জ্ঞান নয়, ত। হল অভ্যাস বা চ্চ এবং প্রেষণা। প্রকৃত- 

পক্ষে, এযারিস্টোটেল প্র্যাটোর শিক্ষাকে এই বলে আমক্রণ করলেন যে, 

নৈতিক সদাচার একটি কলাবিগ্ভার মতো যেমন ভেষজবিদ্া। ধার তাত্বিক 

জ্ঞান আছে, কিন্তু রোগ ও রোগের নিরাময়ের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নেই, 
তার চেয়ে বরং অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবী উত্তম। বিষয়টি অবশ্ত নির্ভর করে, 

জানের যে অর্থ ধরা হয় তার উপরে । এ্যারিস্টোটেলের আপতি, প্ল্যাটোর 

শিক্ষার এই সারবান উক্তিটিকে উপেক্ষা করেছিল যে, বনু বছরের ব্যবহারিক 

অভ্যাস ও একনিষ্ঠ শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে যাওয়া! ছাড়া, লোকে যাঁকিছু 

মঙ্গল, তার মধ্যে সুক্পদৃষ্টি লাভ করতে পারে না। যা-কিছু মঙ্গল তার 

জ্ঞান শাস্ত্র থেকেও পাওয়া যায় না, আর, লোকের মুখ থেকেও পাওয়া 

যায় না; তার জ্ঞান পাওয়| যায় দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষালাভের মাধ্যমে | 

কল্যাণবোধ হ'ল পরিণত জীবন-অভিজ্ঞার চুড়াস্ত ও চরম আশীর্বাদ। 
প্্যাটোর অভিমত থেকে ন্বতন্ত্রভাবেই এ কথা সহজে বোঝা যায় যে, 

জ্ঞান শবটিকে কতো! দূরান্বিত অর্থে প্রয়োগ কর! হয়। প্রগাঢ় ও প্রাণবস্ত 
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ব্যক্তিগত উপলবি, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা স্তরে জ্ঞাত ও পরীক্ষিত দৃঢ় প্রত্যয় 
থেকে আরম্ভ করে, লোকমুখে প্রাপ্ত, প্রধানত: সাঙ্কেতিক, সাধারণ জনশ্রুতি, 
অর্থাৎ প্রাণহীন পরোক্ষ সংবাদ পর্যস্ত_-সব কিছুকেই জ্ঞান বল৷ হয়। 
শেষোক্ত জ্ঞানটি যে আচরণের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ নয়, সেটি যে চরিত্রকে 

প্রভৃতরূপে প্রভাবিত করে না, সে কথা না বললেও চলে। কিন্তু পরথ 

ও পরীক্ষা দ্বারা যেমন করে আমাদের প্রত্যয় জন্মে ষে, চিনি মিষ্টি আর 

কুইনাইন তেতো, জ্ঞানের অর্থ যদি সে রকমের কিছু হয়, তা হলে ব্যাপারষ্চটি 
অন্ত রকম দীড়ায়। একটি লোক প্রতিবারেই যখন একটি স্টোভের উপর না 

বসে চেয়ারের উপর বসে, বৃষ্টির সময় ছতি। নিয়ে বাইরে যায়, অস্থখের 

সময় ডাক্তারের পরামর্শ নেয়, ব1 অল্প কথায়, তীর নিত্যকার জীবনের হাজার 

হাজার কাজের যে-কোনোটি করে, তখনই সে প্রমাণ করে যে, এক রকমের 

জ্ঞান আচরণের ক্ষেত্রটিতে সরাসরি ফল :ফলায়। এ রকম মনে করার 

সব কারণই আছে যে, মঙ্গল শব্ষটি সম্বন্ধেও এই ধরনের জ্ঞান আছে, 

এবং তারও সদৃশ প্রকাশ আছে। বাস্তবপক্ষে, উদ্লিখিত পরিস্থিতিগুলির 
মধ্যে যে সন্তুষ্টি থাকে, “মঙ্গল” শব্দটির মধ্যে যি তা না থাকে তাহলে 

সেটি একটি ফাক শব্দ হয়ে দীড়ায়। অন্তান্ত লোকে তো জানেই-এই 
জ্ঞান নিয়ে কাজ করলে তারা৷ যে কাজের প্রশংসা করে সেই অন্ুযায়ী 
কাজ করার চেষ্টাই আসে। কিংবা অন্ততঃ, তাদিকে এই ধারণা দেওয়ার 

চেষ্টা আসে যে, লোকটি তাদের সঙ্গে একমত । কিন্ত এমন কোনো কারণ 

নেই, যে জন্যে এ ধরনের জ্ঞান অন্যান্তের প্রতি আরোপিত বিশ্বাসের সপক্ষে 

লোকটির ব্যক্তিগত উদ্ভোগ ও নিষ্ঠা আনবে । 

স্থৃতরাং জ্ঞান শব্দটির সঙ্গত অর্থ নিয়ে তর্ক কর! অনাবশ্যক । এ একটি 

নাম দিয়ে যে সব বিভিন্ন গু৭ নির্দিষ্ট হয় তা লক্ষ্য করে, অভিজ্ঞতার জরুরী 

প্রয়োজনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভই যে তাৎপর্যপুর্ণদপে আচরণকে 

প্রভাবিত করে সেটি হৃদয়ঙ্গম করাই শিক্ষাসংক্রাস্ত উদ্দেশ্ট্ের পক্ষে যথেষ্ট। 

য্দি কোনে! বিগ্যার্থা বই থেকে কেবল বিগ্ভালয়ের পাঠ সম্পঞ্কিত বিষয় শিক্ষা 
করে, এবং জিজ্ঞাসা করলে যাতে তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে সেই কারণেই 

সে তা শিক্ষ। করে, তা হলেও তার জ্ঞান কোনে! কোনে। আচরণের ক্ষেত্রে 
ফল দ্েবে,_যেমন অন্ঠান্ের ফরমাশ মতে। এ উক্তিগুলির পুনরুক্তি কর! ! 
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বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনে যে ওরূপ জ্ঞানের কোনো! প্রভাব থাকবে না, 
ভাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এটি জ্ঞান ও আচরণের মধ্যে 
বিচ্ছেদ ঘটানোর কারণ নয়, পরস্ত এই জাতীয় জানকে নিম়মূল্যের জ্ঞান 
বলে মনে করার কারণ । যে জ্ঞান শ্তধু কোনো বিচ্ছিন্ন কারিগরি বিশেষজ্ঞতার 
সঙ্গে যুক্ত, তার বিষয়েও এই কথাই খাটে । সেটিও কর্মের রূপাস্তর সাধন 
করে, কিন্তু তা কেবল তার সঙ্বীর্ণ কাজের ধারার মধ্যেই ঘটে। বস্তত:, 

£বিষ্ভালয়ে নীতিশিক্ষার সমস্যাও যা, জ্ঞানলাভের সমস্যাও তাই, অবশ্ত যে 
জ্ঞান আবেগানুভৃতি ও অভ্যাসের বাধনের সঙ্গে যুক্ত, এ ক্ষেত্রে তাকেই ধরতে 

হবে। কারণ যে-কোনো একটিধ্জান! বিষয়েরই প্রয়োগ নির্ভর করে বিষয়টির 

যোগস্ুত্রগুলির উপরে । কোনো সিন্দুক-ভাঙ্গা বোমার বিস্ফোরক শক্তির 

জ্ঞান মৌখিক আকারে একজন রাসায়নিকের জানের মতোই হতে পারে। 
কার্ধতঃ তা ভিন্ন জিনিস। কারণ সেটি বিভিন্ন লক্ষ্য ও অভ্যাসের যোগ- 

স্ত্রে বুনানো নয়, এবং কাজেই তার একটা ভিন্ন অর্থ থাকে। 
আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনাটি, অব্যবহিত লক্ষ্য সম্বলিত প্রত্যক্ষ 

কর্মের বিষয়-বস্ত থেকে শুরু করে প্রথমে তাকে ভূগোল ও ইতিহাসের 
তৎপর্ষের মধ্যে এবং পরে বৈজ্ঞানিক ধাতে সংগঠিত জ্ঞানের মধ্যে বিবর্ধিত 
করার কাজটি, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে কোনো জীবস্ত যোগস্থত্র বজায় রেখে 

চলবার ধারণাটির উপর সংস্থাপিত হয়েছিল। যাঁকিছু শেখা হয় এবং 
লক্ষ্য, ও অন্যান্ের সঙ্গে সহযোগ সম্বলিত বৃত্তির মধ্যে নিয়োগ করা! হয়, 

তাই নৈতিক জ্ঞান, জ্ঞাতসারে সেটিকে তা বলি আর নাই বলি। কারণ 

সে জ্ঞান একটা সামাজিক স্বার্থ সঙ্টি করে এবং সে স্বার্থকে কার্যত: ফল- 

প্রন্থ করার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় বোধবুদ্ধি প্রদান করে। ঠিক যেহেতু 

পাঠক্রমের পাঠ্য বিষয়গুলি সমাজ-জীবনের আদর্শগত উপকরণগুলির প্রতীক, 
সেইহেতু সেগুলি সামাজিক মৃল্যবোধে ব্রতী করারও যন্ত্র বিশেষ। শুধু 
স্থল পাঠ্য হিসাবে ওগুলিকে আয়ত্ব করলে তাতে কেবল কোনো কারি- 

গরি মৃল্যই থাকে। যে সব অবস্থায় ওগুলির সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি 
হয় তার অধীনে ওগুলি আয়ত্ত করলে তার! নৈতিক স্বার্বোধের খোরাক 

যোগায়, এবং নৈতিক সুষ্ষৃষ্টির বিকাশ সাধন করে। শিক্ষালাভের পদ্ধতি 
সম্বন্ধে মনের যে সব গুণের আলোচনা করা হয়েছে, তার সবগুলিই 
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মৌলিক নৈতিক গুণ। বিমুক্ত-চিত্ততা, একাগ্র-চিত্ততা, আস্তরিকতা, প্রশস্ত 
দৃগ ভঙ্গী, পুঙ্থান্ুপুঙ্খ প্রযত্ব, গৃহীত ধারণাবলীর পরিণাম বিকাশের দায়িত্ব 
গ্রহণ,_এদের সবগুলিই নৈতিক প্রলক্ষণ। নৈতিক চরিত্রকে আন্থুশাসনিক 

ব্যবস্থার প্রতি বাহক আনুগত্যের সঙ্গে একাত্ম করার অভ্যাস আমাদিকে 

এই সমস্ত বুদ্ধিগম্য দৃষ্টিভঙ্গীর নৈতিক মূল্য উপেক্ষা করতে পরিচালিত 
করতে পারে, কিন্ত এই একই অভ্যাস নীতি পাঠকে একটা প্রাণহীন 
যান্ত্রিক নিত্যকর্মপদ্ঘতিতে পরিণত করার দিকে ঝৌক আনে। সতরং 

যদিও ওরূপ ভঙ্গীর নৈতিক ফল থাকে, সে ফলটি নৈতিকরূপে অবাঞ্থ- 
নীম__সব চাইতে বেশী অবাঞ্চনীয় একঁটি গণতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে,_ 
কারণ, সেখানে অনেক কিছুই নির্ভর করে ব্যক্তিগত মানসতার উপরে । 

৪1 সমাজ ও নীতি 

আমরা যে সকল বিচ্ছেদের সমালোচনা করছি, এবং যা এড়ানোর জন্য 

পুর্ব-পরিচ্ছেদগুলিতে বণিত শিক্ষাচিন্তা পরিকল্পিত হয়েছে তার সবগুলিরই 
উদয় হয় নীতিকে অত্যধিক সন্বীর্ণ অর্থে গ্রহণ করার ফলে। এককদকে, 

যা-কিছু প্রয়োজন তা করবার কার্ধকারী যোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেই 

নীতিকে একটা ভাবরপাত্মক ভালোমাহ্ুযধী মোড় দেওয়া হয়। অন্যদিকে, 

প্রচলিত রীতি ও এঁতিহ্ের উপর অত্যধিক জোর দিয়ে নীতিকে কয়েকটি 

নির্দিষ্টরূপে বণিত কাজের তালিকাতে সীমিত করা হ্য়। আসলে, অন্তান্তের 

সঙ্গে আমাদের সংশ্রবজনিত কাজকর্ম যতো বিস্তীর্ণ, নীতির ক্ষেত্রও ততোই 

বিস্তীর্ণ। এবং সম্ভাব্যতা হিসাবে তার মধ্যে আমাদের সকল কাজই থাকে, 

যদিও সেসব কাজ করার সময়ে তাদের সামাজিক সংশ্লিষ্টতার কথা চিন্তায় 

না আসতেও পারে। কারণ অভ্যাসের নিয়মবশে প্রতিটি কাজই মানসতার 
রূপান্তর ঘটায় এবং এক ধরনের ঝৌক ও বাসনা আনে । এবং এই ভাবে 

জোরদার হয়ে, অভ্যাসটি কখন যে অন্য সকলের সঙ্গে আমাদের মেলামেশার 
উপরে সরাসরি ও উপলব্ধিগত প্রভাব আনতে পারে তা বল! অসম্ভব । 
চরিত্রের কোনো কোনে! প্রলক্ষণের সহিত সামাজিক সম্পর্কাদ্দির এত স্পষ্ট 

সংযোগ রয়েছে যে, জোরাল অর্থে আমরা সেগুলিকে “নৈতিক” বলি)__ 
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যেমন, সত্যবাদীতা, সততা, সতীত্ব, সৌজন্য ইত্যাদি। কিন্তু তার একমাত্র 
অর্থ এই যে, অন্ত কতকগুলি মনোভাবের তুলনায় এর! কেন্ত্রগত; এদের 
সাথে অন্যান্ত মনোভাবও থাকে । জোরাল অর্থে এদের এই কারণে নৈতিক 

বলা হয় না যে এরা একটি থেকে আর একটি বিচ্ছিন্ন এবং একতন্ত্রী 

পরন্থ তার কারণ এই যে, এর৷ হাজার হাজার অন্যান্ত মনোভাবের সঙ্গে 

এত নিবিড়ভাবে জড়িত যে আমরা তাদের স্পষ্ট করে চিনতে পারি না, 

_7'এমন কি, হয়ত আমাদের কাছে সেগুলির কোনো৷ নামও জানা নেই। 

সংযোগবিচ্যুত অবস্থায় এগুলিকে সদ্গুণ বলার অর্থ জীবন্ত শরীরের বদলে 
কঙ্কালটি নেওয়া। হাড়-পাজরা « অবশ্ঠই গুরুত্বপুর্ণ, কিন্তু তাদের গুরুত্ব 

থাকে এই সত্যের মধ্যে যে, তার! শরীরের অন্যান্য অঙ্গাবয়বকে এমন ভাবে 

রক্ষা করে যাতে তারা একযোগে অখণ্ড ও সফল ক্রিয়াশীলতায় সমর্থ হয়। 

এবং চরিত্রের যে সমস্ত গুণকে আমর! সদগুণ আখ্যা! দেই তাদের ক্ষেত্রেও 

এই কথাই খাটে । নীতি অর্থে গোটা চরিত্রটি থেকে কোনোকিছু কম 

বোঝায় না; এবং গোটা চরিত্রটিই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মূর্ত গড়ন ও বহিঃপ্রকাশের 
সঙ্গে একাত্ম। সদ্গুণ থাক! কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও একতন্ত্রী প্রলক্ষণের 

কর্ষণকে সথচিত করে না; স্চিত করে জীবনের সকল কর্তব্যের ক্ষেত্রে 

অন্ঠান্তের সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে একজনে যা-কিছু হতে সমর্থ তাই হওয়া,_ 
সম্পূর্ণভাবে ও পধাপ্তরূপে । 

শেষ বিশ্লেষণে এই দীড়ায় যে, আচরণের নৈতিক ও সামাজিক গুণ 

পরস্পরের সহিত একাত্ম । স্বতরাং বিদ্যালয়ের প্রশাসন, পাঠক্রম ও 

অধ্যাপনা পদ্ধতি যে পরিমাণে সামাজিক প্রেরণা দ্বারা অঙ্প্রণিত হম তাই 

হল তাদের মূল্যের পরিমাপ । শিক্ষার সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্বের 

অধ্যায়গুলিতে যা! বল! হয়েছে এ কথা তারই স্থুম্পষ্ট পুনরুক্তি। এবং থে 

গুরুতর বিপদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকে বিপন্ন করে তা হল সেই সমস্ত 

শর্তের অভাব যা বিকিরণযোগ্য সামাজিক প্রেরণাকে সম্ভব করে। এই 

অবস্থাটাই হুল ফলপ্রস্থ নৈতিক শিক্ষার পরম শক্র, কারণ এই প্রেরণ। 

কেবল তখনই সক্রিয়ভাবে বর্তমান থাকতে পারে যখন কতিপয় শর্ত পূরণ 

করা হয় 

(১) প্রথমতঃ, সমঞ্িগত জীবন বলতে যা-কিছু বোঝায় বিদ্ভালয়টিকে 
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তাই হতে হবে। সামাজিক উপলব্ধি ও সামাজিক স্বার্থবোধের বিকাশ 
কেবল কোনে সামাজিক মাধ্যমেই করা চলে । সে মাধ্যম এমন হবে যেখানে 
কোনো যৌথ অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার মধ্যে দেওয়া-নেওয়া থাকে ৷ যিনিই 

অন্তান্যের সঙ্গে পুর্বের মেলামেশান্ত্রে ভাষা শিখেছেন তিনিই অপেক্ষারুত 
আলাদাভাবে বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে সংবাদস্থচক বর্ণনাও আয়ত্ত করতে পারেন। 
কিন্তু ভাষাগত চিহ্থাদির “অর্থোপলন্ধি” করা একেবারেই অন্য জিনিস। 
তার মধ্যে থাকে অন্যান্যের সঙ্গে একযোগে কাজ ও খেলাধূল! করার প্রসঙ্গ 1৯ 

অবিরাম গঠনমূলক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে দিযে শিক্ষালাভের পক্ষে এই গ্রন্থে 

যে সব সাধ্য-সাধনা করা হয়েছে তা এই ঞসত্যের উপর স্থাপিত যে, এ 
সকল কাজকর্ম একটি সামীজিক বাতাবরণের স্থযোগ যোগায় । বিদ্যালয়কে 

জীবনযাত্রা থেকে বিচ্যুত লেখাপড়া শেখার একট জায়গা করার পরিবর্তে 
সেখানে থাকবে এমন একটি ক্ষুদ্রকায় সমাজ-সমষ্টি, যার মধ্যে লেখাপড়া 

এবং ক্রমবিকাশ হবে উপস্থিত অংশীদারী অভিজ্ঞতার আন্মষঙ্গিক বিষয়। 

খেলার মাঠ, শিল্পশাল।, কর্মশালা ও শ্রমশাল। কেবল তরুণদের স্বাভাবিক 

কর্ধতৎপর প্রবণতাকেই নির্দেশিত করে না, পরন্ত তার মধ্যে আদান-প্রদান, 

বাদ-বিতর্ক এবং সহকারিতাও থাকে , এবং এর সবগুলিই যোগস্থত্রগুপ্থিগর 

সন্বোধিকে বিবধিত করে। 

(২) বিদ্যালয়ের শ্শিক্ষ! বিগ্ালয্ন বহিভূ্ত শিক্ষার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন হওয়া 

কর্তব্য । ছুটি শিক্ষার মধ্যে মুক্ত পারস্পরিক ন্বচ্ছন্দবিহার থাকা কর্তব্য। 

তা কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন তার একটির সামাজিক স্বার্থ এবং অন্যটির 

স্বার্থের মধ্যে অসংখ্য সংযোগস্থল থাকে । এ রকমের একটি বিদ্যালয় ধারণা 

করা চলে, যার মধ্যে সাহচর্য ও অংশীদারী কর্ষের প্রেরণা থাকবে, কিন্ত 

সেখানকার সামাজিক জীবনটি বিগ্যালয়ের পাঁচিলের বাইরের জগত্টার 

সামাজিক জীবনকে মঠাশ্রয়ী জীবন থেকে বেশী মাত্রায় উপস্থাপিত বা 

আদর্শান্বিত করবে না। এখানেও সামাজিক সংশ্লিষ্ঠতা ও বোঝাবুঝি বিকশিত 

হবে, কিন্তু তা বাইরের জগতে প্রাপ্ব্য হবে না-__তা বাইরের জগতে উপচে 

পড়বে না । টাউন ও গাউনের প্রবাদ প্রসিদ্ধ বিচ্ছেদ এবং কেতাবী নির্জনতার 

উপকর্ষণ এই দিকে ক্রিয়া করে। আবার এই ভাবেই ক্রিয়া করে প্রাচীন 

কালের কৃষ্টির প্রতি সেই দৃঢ় বন্ধন যা স্বতিমূলক সামাজিক প্রেরণার জন্ম 

৩৩ 
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দেয়। কারণ তাতে লোকে তাদের নিজের কালের জীবন যাত্রার চেয়ে আর 

এক কালের জীবন যাত্রীর মধ্যে অধিকতর ঘরোয়া ভাব বোধ করে। স্বীকৃত 

কুষ্টিমিলক শিক্ষা অদ্ভূত রকমে এই বিপদের 'প্রভাবাধীন। একটি আদর্শান্বিত 
অতীতকাল আত্মার আশ্রয় ও সান্তনা হয়ে ফাঁড়ায়; এ কালের সংশ্রিষ্টতাগুলি 

নিকুষ্ট। ও প্রণিধানের অযোগ্য বলে মনে হয়। কিন্তু সাধারণত:, যে সামাজিক 

পরিবেশের সম্পর্কে শিক্ষালাভ একাধারে প্রয়োজন ও পুরস্কার সেই পরিবেশের 
অভাবই বিদ্যালয়ের বিচ্ছিন্ন অবস্থার মুখ্য কাঁরণ। এবং এই বিচ্ছিন্নতাই 

বিদ্ভালয়ে আহত জ্ঞানকে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য করে, এবং কাঁজেই 
চরিত্রের ক্ষেত্রেও দেখা দেয় তার্উষরতা | 

নীতি সম্বন্ধে একটা সঙ্ধীর্ণ ও নৈতিকতাবাদী অভিমত এই কথ! বুঝতে 
ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায়ী যে, শিক্ষাক্ষেত্রে যতো সমস্ত লক্ষা ও মূল্যবোধ বাঞ্ছনীয় 
তারা নিজ নিজ গুণেই নৈতিক । শ্ঙ্খলা, স্বাভাবিক বিকাশ, কৃষ্টি, সামাজিক 

কর্মকুশলতা, এর সবই নৈতিক প্রলক্ষণ। যে সমাজটির সম্প্রসারণ করা শিক্ষার 
স্তভার, উক্ত সব কণটি গুণই একজনকে সেই সমাজের একজন সুযোগ্য 

সভ্য বলে চিহ্নিত করে । এই মর্মে একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, একজন 

ৰ্ধেকের পক্ষে ভালো হওয়াই যথেষ্ট নয়, তাকে কোনে! কিছুর জন্যে ভালো 
হতে হবে। যে“কোনে কিছুর” জন্যে একজনকে ভালো! হতে হবে, তা হল 

সমাজের সভ্যরূপে তার বসবাস করার সামর্থা, যাতে সে অন্যান্তের সঙ্গে বসবাস 

করা থেকে যাঁকিছু পায়, তার সঙ্গে সে নিজে যা-কিছু দেয় তার একটা 

ভারসাম্য থাকে । সে, মানুষ হিসাবে বাসনা, প্রক্ষোভ ও ধারণা সম্বলিত 

মানুষ হিসাবে-_যা পায় ও দেয় তা বাহিক সম্পদ নয়, পরম্ক তা চেতনাময় 

জীবনের একটা বিস্তৃতি ও গভীরতা-_জীবনের তাৎপর্য গুলির একটা অধিকতর 
তীক্ষ, শৃঙ্খলাসম্পন্ন ও প্রসারণশীল উপলব্ধি। সে বৈম্য়িকরূপে যা-কিছু পায় 
ও দেয় তা, খুব বেশী হলে, চেতনাময় জীবনের অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্বযোগ 
ও উপায় মাত্র | অন্যথায়, ত| দেওয়াও নয়, নেওয়াও নয়; পরন্ত তা কাঠি দিয়ে 

জল-বালি 2ঘোটাই করার মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে জিনিসপত্রের গতায়তি 

শৃঙ্খলা, কি, সামাজিক কৃতি, ব্যক্তিগত পরিশোধন, চরিত্রের উন্নতি হল, 
এ রকমের কোনো স্থ্ষম অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ারভাবে অংশীদার হওয়ার 

সামর্থ্যের ক্রমবিকাশের ক্রমপর্া় মাত্র । এবং শিক্ষা কেবল এ রকমের একটি 

এ 



নীতি-তত্বাবলী ৪৬৭ 

জীবন গড়ে তোলার উপায়ই নয়, পরন্ত এরূপ একটি জীবনই হস্ল শিক্ষা। 

এরূপ শিক্ষার জন্য সামর্থ্য বজায় রাখাই মুখ্য নীতিসার। কারণ চেতনাময় 

জীবন হ'ল এক নিরন্তর নবীকরণ বিশেষ | 

সারাংশ 

বিদ্ভালয়ে নীতিশিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি জ্ঞান ও আচরণেন্ত 
সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত । কারণ নিমমিত শিক্ষাধারায় যে শিক্ষা পু্চিত হয় 

তা যদি চরিত্রকে প্রভাবিত না করে, ঞ্তাহলে নৈতিক উদ্দেশ্তকে শিক্ষার 

এক্য সাধনকারী ও চরম উদ্দেশ্য বলে ধারণা করা নিরর্থক হয়ে দাড়ায় । 

যেখানে জ্ঞান লাভের পদ্ধতি ও বিষয়-বস্ত এবং নৈতিক ক্রমবিকাশের 

মধ্যে কোনো নিবিড় অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক থাকে না, সেখানে বিশিষ্ট পাঠ এবং 

শৃঙ্খলাবোধের বিশিষ্ট ধরন অবলম্বন করতে হয়; কর্মের স্বাভাবিক উৎস- 

গুলির মধ্যে এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে জ্ঞান অঙ্গীভূত হয় না, 

আর নীতি হয়ে দীড়ায় নীতিবাচক- হয়ে দাড়ায় আলাদা একটি সদাচার 

প্রকল্প । ক 

যে ছু'টি তত বিদ্যার্জনকে কর্মতৎপরতা থেকে, কাজেই নৈতিক আচরণ 

থেকে বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে প্রধানত: জড়িত তারা একদিকে অভ্যন্তরীণ 

প্রবণতা ও প্রেষণা (যা ব্যক্তিগত উপকরণ ), এবং অন্তদিকে কাজকর্ম 

(য|কায়িক ও বাহিক প্রকাশ )-_:এ ছুটি দিকের বীধনকে ছিন্ন করে। 

আবার এরাই স্বার্বোধজাত কর্মকে নীতিবোধজাত কর্মের বিরুদ্ধে স্থাপিত 

করে। যে শিক্ষা-প্রকর্ের মধ্যে নমুনাগত সামাজিক পরিস্থিতির বিষয়-বস্তর 

ব্যবহারযুক্ত এবং সামাজিক লক্ষ্য সমস্থিত নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপ বা 

নিয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বিগ্ভালাভ করার বন্দোবস্ত থাকে, সে শিক্ষা প্রকল্পটি 

এই উভয়বিধ বিচ্ছেদে দূর করে । কারণ এ অবস্থায় বিদ্যালয়ই হয়ে দাড়ায় 

এক রকমের সামীজিক জীবন,__হয়ে দীড়ায় এক রকমের একটি ক্ষুদ্রকায় 

সমষ্টি; এবং তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঁচিলের বাইরের অন্ত প্রকারের সমষ্টি- 

গত অভিজ্ঞতারও নিবিড় ক্রি্া-বিক্রিয়া চলতে থাকে । বে শিক্ষা সামাজিক 

জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সফলতার সহিত অংশগ্রহণের ক্ষমতাকে বিকশিত করে, 



৪৬৮ শিক্ষা দর্শন 

সে শিক্ষার সকল কিছুই নৈতিক। এতে এমন একটি চরিত্র গঠিত হয়, যা 
কেবল সামাজিকরূপে অভয় বিশিষ্ট কাজই করে না, পরন্ত যে 
নিরবচ্ছিন্ন পুনঃসমন্বয় ক্রমবিকাশের জন্য অপরিহার্য, তাতেও উৎসাহ যোগায় । 

বন্ততঃ, জীবনের যাবতীয় যোগম্থত্র থেকে শিক্ষালাভ করার উতসাহই মৃখ্য 
নৈতিক স্বার্থ । 



অনুক্রমণী 

অংশগ্রাহক বনাম দর্শক) ৪৩৮-৪৩৯ 

এদের ভঙ্গী, ১৬৩। 

অথগুতা, বুদ্ধিগত, কি করে হারায়, 
২৩২-২৩৩ | 

অজ্ঞতা, এর চেতনা থাকার গুরুত্ব, 

২৪৮ | 

অতীত, বর্তমানের সহিত এর সম্পর্ক, 
৯৮-৯৯ | 

অতীতান্রচিস্থন, এর মূলা, ১৯৪৯। 
অতীতান্রুসন্ধানী রূপ, শিক্ষার, ৯৩- 

৯৯ | 

অনন্যসাধারণ বনাম সাধারণ, ৪৪৫- 
৪৪৬ । 

অনুকরণ, নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যেভাবে 

সম্পর্কান্বিত; এবং সমাজ মনম্তত্ব, 

৪৬-৪৭ ৪৩-৪৭। 

অন্ুুবত্তিতা, হেগেলের দর্শনে শিক্ষার 

সার নির্যাস, ৭৭ | 

অনুভূতি, ব্যবহারের একটি সামাজিক 
ধরন ১৫। 

অনুমান, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, ৩৫৫ । 

অন্থমিতি, এর ম্বরূপ, ২০৮। 

অন্থশাসন, চিস্তন থেকে ত্রাণ পাবার 

খণ্জের যষ্টি ৪৪০ | 

অন্থশাসন বনাম স্বাধীনতা, ৩৭৯- 

৩৮০; ৩৯৬-৩৯৭ চিন্তার প্রয়াস 

বাচাতে এর উপরে নির্ভরতা, 

৪8৪০ | 

অনুশীলন পৌন:পুনিক, অভ্যাস 

গঠনে, ৭৯, ৩৪৮ এতে অত্যধিক 

জোর দেওয়া, 

দুর্বলতা, ১৮০ । 

অন্তরঙ্গ বনাম বহিরঙ্গ ৪৪৯-৪:৪, 
৪৬৮ আরও দেখুন ছ্বৈতবাদ, 
বিষয়মুখী। 

অপরিণত অবস্থা, এর অর্থ, ৫৪-৫৫, 

৬৬-৭০ এর স্থবিধা, ৯৫। 

অভিজ্ঞতা, পরবর্তাঁ অভিজ্ঞতাতে 
প্রীপ্ধব্যতা ৪৪১-৪৪৩ ; এর প্রতি- 

রোধ-প্রতিমান তত্ব বা শক্কি- 

সাম্য ৩২১, ৪২০) নবীকরণের 

মাধ্যমে নিরবছিনতা ২-৩, ১২7 

ব্যক্তিগত, কি করে তা অপরের 

অভিজ্ঞত! আত্মভূত করে, ৭, 

২৭২, ২৮৫) ৩০১ কি করে 

যন ত্রবৎ শিক্ষাদান ছারা ক্ষতিগ্রত্ত 

৬৬, ২৩৪ এর 



৪৭, 

হয় ২৭৩; বনাম জ্ঞান, আদি 
ধারণা ৩৪৮-৩৫৩, ৩৫৯; এর 

মূলের পরিমাপ ১৮৩ ;) মধ্যস্থতা 

জনিত বনাম অব্যবহিত, ৩০৩, 

৩০৫, এর ব্বরূপ, ১৮৩-১৮৯) 

১৯৮১ ৩৫০১ ৩৫১, ৩৫৩-৩৫৪) 

৩৬০; শিক্ষাদ্ধারা এর পুণের 
রূপান্তর করতে হবে, ১৩, ২৮, 

১২ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞত] ধরে 
নিতে হয় না, ২০১, ২২১, ৩০৪ 

এর পুনর্গঠন, ১০২7 স্কুলকক্ষে, 

পাঠক্রমে সাম্প্রতিক সংস্কার 

সাধনে প্রণোদিত করারপে, 

২৫৪; এতে বিজ্ঞানের স্থান 

টি অংমীদারী, তাৎপর্য 

জাগায় ১৮-২১, ২৯, বিষয়ুবস্ত 

ও পদ্ধতির একক্ব প্রমাণ করে, 

২১৮; আরও দেখুন কর্মতৎপরতা 

খামখেয়ালি কর্মতৎপরতা, দ্বৈত- 

বাদ, পরীক্ষানিরীক্ষামূলক পদ্ধতি, 

ক্রিয়া-বিক্রিয়া, পরীক্ষা, পুনর্গঠন, 

রুটিন (ছকেবীধা কাজ ), চিন্তুন 

ও অভিজ্ঞতা । 

২৯২-২৯৮; 

অভিজ্ঞতাবাদ, এর ত্রুটি, ৩৪৮-৩৫১ 

পদ্ধতির একটি মতবাদ ৪৪১, 
৪৪৬-৪৪৭ স্কুলের শিক্ষায় এর 

কার্ধকারিতা ৩৪৮, ৩৫৮) 

সংবেদনবাদে রূপান্তরিত, ৩৪৯; 

আরও দেখুন দ্বৈতবাদ, হাতুড়ে- 

গিরি, যুক্তিবাদ বনাম অভিজ্ঞতা- 
বাদ। 

অভিজ্ঞতালব্ধ, দুটি অর্থ, ২৯৪-২৯৫ 

“চেষ্টা ও ত্রুটি” এবং হাতুড়ে 

নিরমের তুলারূপে, ৩৪৪ । 

অভিনয়, নাটকীয়, আদিম শিক্ষায়, 

১০) স্কুলের কাজে, ২১৩ 

অভিবাক্তি, এবং হেগেলের আদর্শবাদ, 

৭৭) নিরবচ্ছিন্নতাঁর প্রমাণ উপ- 

লব্ধি বূপে, ৪৩৮। 

অভ্যস্ত করান বনাম শিক্ষা, ১৫-১৭ 

আরও দেখুন শিক্ষা । 

অভ্যন্তি, সংজ্ঞার্থ, ৬১, ৬৯ আরও 

দেখুন উপযোগীকরণ, অভ্যাস 

অভ্যাস, অন্ধ, ৩৮-৩৯ ১ গ্রতিরুদ্ধ হলে 

চেতনা তীক্ষ হয় ৪৫১7 শব্দটির 

সাধারণ অর্থ ৬২, ৬৬; প্রাণীদের 

মধ্যে গঠন ১৭7 মানুষের, ১৭, 

৬২) ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তিরূপে 

৬০-৬৪ 7 রুচিতে পরিণত করতে 

হবে, ৩০৬-৩০৭। 

অভ্যাস বনাম জ্ঞান,৪৪১-৪৪২) বনাম 

নীতি, ৪৫১-৪৫৪; আরও দেখুন 

ছৈতবাদ, অভ্যন্তি। 

অর্থ, কি করে কাজকর্ম অর্থ পায়, ১৮- 

২০) ২৭ ১০০) ১০৩-১০৪) ৪৪৩- 

৪৪৪; কাজকে যেভাবে মানসিক 

রূপ দেয়। ৩৪৯ | 

অর্থনীতিক ব্যবস্থা, বর্তমান, এর 



ঝোক, ১১৭; শিক্ষা, সংশোধনের 

একটি উপায় ৩৩৮-৩৩৯ | 

অর্থবিগ্যা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তস্ততি 
করতে হবে, ৪১৫ | 

অর্থভেদ ব! পার্থক্যবোধ, লকের তত্বে, 

তার উত্তর।ধিকারীদের 

তত্র, ৩৪৯ ৩৫০ | 

আচরণ, যেবপ জ্ঞান ছার! নির্ধারিত হর, 

9৫৯ ০১৬১, ৪৬৮, দর্শনের মহিত 

সম্পর্ক ৪২১-৪২২; আরও দেখুন 

চরিত্র, ধাত। 

আচার-মাচরণ, যেভাবে পরিবেশ ছারা 

স্থির হয়, ২২-২৩। 

আত্ম, অপরিবর্তনীয় নয়, চিরগঠনমূলক 
৪৫৫-:৫৬ , এবং স্বার্থবোধ, একই 

সত্যের দুটি নাম ৪৫৬; সচেতনতা, 

উত্তম পদ্ধতির শক্র, ২২৮, এর 

সংযম, একটা নৈতিক কঙব্যরূপে 

৪৫৪; আরও দেখুন ব্যক্তি ও 

জগৎ, স্বারথবোধ বনাম কঙব্যবোধ 

বা নীতি । 

আত্ম-সক্রিয়তা, 

অর্থে, ৩৯৩ | 

আত্মস্বার্থ, ৪৫৩, ৪৫৭; বনাম স্বার্থ- 

হীনতা, ৪৫৬ 

আত্মা বনাম দেহ 9৪৯, প্রতিস্থাপিত 

হয়েছে মস্তি ও দেহের বাকী 

অংশ দ্বারা ৪৩৭7 আরও দেখুন 

দ্ৈতবাদ। 

৩৪৯, 

সংকীর্ণ ও বিস্তৃত 

৪৭১ 

আদর্শবাদ, ৪৪১, 8৪ প্রাতিষ্ঠানিক, 

১২৩, ১২৬১ ১২৯ । 

আদান-প্রদান, সংজ্ঞার্থ, ১২, ২৮৫) 

সর্বক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রদ। ৬, ৭, ১২, 

অভিজ্ঞতার অর্থ বিস্তারে, ২৮৫; 

সমাজের অবিরাম গতি সম্ভব 

করাতে ৩-৬, ১২7; এর মৃল্য্জ 
বোধের মান, ২৪৪-২৪৫ | 

অ্ঞম অধিবাসীদের জীবন যাত্রা, 

ইতিহাসের ভূমিকারূপে, ২৮১১ 

আদিম শিক্ষা, ৯-১০, ৪৮; আরও 

দেখুন গোগঠীভূত করার ব্রতা- 

নুষ্ঠান | 

আধ্যাত্মিক, দেখুন দৈহিক বনাম 
মানসিক | 

আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, কেন সচন্টুচর 

বার্থ, ১৬০-১৬১। 

আনন্দবাদ ৪৫৩ | 

আমেরিকার গণবিদ্যালয়, এক কি 

আত্ীকরণ শক্তি, ২৮। 

আঘথিক স্বার্থ, বনাম বৈজ্ঞানিক বা 

সৌন্দর্যবোধীয়, ৪২৬-৪২৯। 

আলোচনাধর্মা পদ্ধতি, শিক্ষার উপরে 
প্রভাব, ৩৬৪-৩৬৫ ; এর হাস, 

৪৯০-৪১১ | 

ইতিহাস, জীবনী পাঠের পদ্ধতি, ২৮০- 

২৮১ সংজ্ঞার্থ, ২৭৪, অর্থনীতিক 

বা শ্রমশিল্পীয়, ২৮২-২৮৩; এর 

নৈতিক মূল্য ২৮৪-২৮৫, বুদ্ধিগত 



২৮৩-২৮৪ 7; শেখাবার পদ্ধতি, 

২৮১-২৮৫ ? যেরূপে বর্তমান সামা- 

জিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, 
২৮০-২৮৪ 3 ভূমিকারূপে আদিম 

জীবনযাত্রা, ২৮১7 বৃতিমূলক 
শিক্ষার অস্তভূক্তি করতে হবে, 

£ ৪১৫; আরও দেখুন ভূগোল, 

ভূগোল ও ইতিহাস । 

ইন্দিয়লন্ধ ছাপ বা! উপলব্ধি বনাম পুর্ণথ- 
গত জ্ঞান, ৪৩৫, ক্রমবিকাশের 

পক্ষে অপরিহার্য, ৪৪৬7 পরীক্ষণে 

যেভাবে ব্যবহার কর! হয়, ৩৫৫ ; 

উচ্চ শিক্ষাতে এদের উপেক্ষা 

করার এতিহাঁসিক বনিয়াদি, ৩৫৯, 

অতিরিক্ত প্রয়োগ, ২০৭; আরও 

“দেখুন, অভিজ্ঞতাবাদ, পর্যবেক্ষণ | 
ইমারসন্, উদ্ধীতি, ৬৮-৬৯। 

উইনডেলব্যাণ্ড মানবতাবাদের সহিত 

বিজ্ঞানের সম্পর্কে, ৩৬৬ । 

উচ্চতর শিক্ষা, এর মধ্যে সঙ্থীর্ণ শৃঙ্খল 

বা কৃষি, ১৭৯; এর অসামঙ্তস্ত, 

৩৩৫-৩৩৬; আরও দেখুন শিক্ষা । 

“উত্তরের” জঙ্য অতিরিক্ত উদ্যম ক্ষতি 

করে ২৩১। 

উত্তীর্ণ ও অন্ধুত্বীর্ণ হওয়া, কেন জোর 
দেওয়া হয়, ৩০৭, ৪৩৬। 

উদ্ভিদ্ বিদ্যা, জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ, 

২৬২। 

উদ্দীপক, এর নির্দেশকারী ধর্ম, ৩১ ৩২, 

সাড়া দ্বারা যেভাবে রূপান্তরিত 

হয়) ৮১-৮৪ | 

উদ্দীপক, বাছাই করা, ৫২, ৬১, ৮৩- 

৮৪, স্থল বনাম ওজন কর! মাপা- 

জোখা, ৪৮, উপস্থিত পরিস্থিতির 

মধ্যে দেখা যায়, ৩২-৩৩, 

৭২7 শিক্ষাকে এর রূপান্তর করতে 

হবে) ২৩৭। 

৫২১ 

উদ্দেশ্য, বনাম উপায়, ১৩৮-১৩৯) ৪৪৯, 

উপায়ের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন রূপে, 

৪২১ স্বার্বোৌধের সম্পর্কে, ১৬৬- 

১৬৭) ১৮০ বনাম ফলাফল, ১৩০- 

১৩১; আরও দেখুন দৈতবাদ। 

উদ্ভাবন কৌশল, বিভিন্ন, বিজ্ঞানের 

জন্য, ২৯২ । 

উদ্ভাবনী শক্তি, বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা দ্বারা 

লোপ পায়, ৮৯; বিকাশ সাধনে 

ব্যর্থতা, ৬৬। 

উপযোগবাদ, প্রাথমিক শিক্ষায়, ১৭৯; 

নীতিতে, ৪৫৩ । 

উপযোগী শিক্ষা, দেখুন বুদ্ধিগম্য বনাম 

ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয়, শ্রষ ও 

বিশ্রাম । 

উপস্থাপন, হারবার্টের তত্বে, ৯০-৯১। 

উপাদান “সরল” হতে হবে, এমন নয়, 

২৬০-২৬১| 

একগুয়েমি বনাম সন্বল্প শক্তি, ১৬৮, 

২৩০-২৩১ | 

একঘেয়ে খাটুনি, কাজ করা থেকে 



কিভাবে পথক, ২৬৭-২৬৮। 

একাগ্রচিত্ততা, উত্তম পদ্ধতির প্রলক্ষণ, 

২৩১-২৩৪ একটি নৈতিক গুণ, 

৪৬৩ | 

এথেন্স্, তন্মধ্যস্থ অবস্থাকে দর্শন ষে 
ভাবে প্রভাবিত করেছে, ৩৪৩, 

৩৭৫; আরও দেখুন এ্যারিস্টো- 

টেল, দ্বৈতবাদ, দর্শন, প্র্যাটো, 

সক্রেটিস্। 

ঞ্ারিস্টোটেল, শিক্ষাসংক্রান্ত তত্বা- 

বলী, ৩২৯-৩৩২ অভিজ্ঞতা ও 

যুক্তির ধারণা, ৩৪২, মানুষ ও বহি: 

প্রকৃতির সম্পর্ক সম্বন্ধে ৩৬২- 

৩৬৩ $ তার দর্শনের চিরস্থায়ী 

শর্তাবলী, ৩৩৩-৩৩৪ । 

একমত, জন্ম, ৬। 

এঁতিহা, এর বিরুদ্ধে গোড়ার বিদ্রোহ, 

৩৫৯, ৩৮১৯ ৩৯৭ এর হ্রাস, 

৪০৮১ ৪১০ | 

কর্তব্যবোধ বনাম স্বার্থবোধ, ৪৫৪- 

৪৫৯ ২ ৪৬৮; আরও দেখুন দ্বৈত- 

বাদ, বিবিধ । 

কর্মকুশলতা। € কৃতিত্ব, ), বৈজ্ঞানিক, 

সংজ্ঞার্থ ২১৭ এর প্রশস্ত ধারণা 

১১০ । 

কর্ম তৎপরতা, মুক্তকরণ, ১৩৭; কল্পনা, 

এর অস্ততূক্ত মাসেল সহ, ৩০৮- 
৩০৯ জ্ঞানের বিরোধী রূপে আদি 
ধারণা, ৩৪২-৩৪৭ আধুনিক তত্ব 

| 
৪৭৩ 

৩৫৪ ৩৫৫,বনীম মন, ৪৪৯-৪৫২7 

উপেক্ষা, এতিহাসিক কারণ, ৩৫৯। 

কর্মশালা, স্কুলের, এর ব্যবহার, ৪৬৫ | 

কর্মের পরিণাম বনাম তার প্রেষণা, 

৪৪৯, ৪৫৪১ ৪৬৮ ; আরও দেখুন 

দ্বৈতবাদ। 

কলা, চারু বনাম শ্রমশিল্পীয়, ৩০$- 

৩০৬, ৩০৯-৩১০ | 

কলা, স্বার্থবোধের আদর্শের দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ ১৭৮, ২৭০3 কার্ষকারিতা, 

২৬৯ ; আরও দেখুন, ললিত কলা, 

সঙ্গীত, নৃত্যুকল। 

কল্পনা, একত্র বসবাসে যেরূপে প্রভা- 

বিত হয়, ৭; মৃল্যাবধাবণের 

মাধামে, ৩০৮, বিকাশের সাধক, 
৩০৯7 বাধন ছিড়ে চলে, জ্ট৫১- 

৪৫২7; কাল্পনিক বনাম অলীক, 

৩০৮। 

কাজ, একঘেয়ে খাটুনি থেকে কিভাবে 

বিভিন্ন, ২৬৭-২৬৮; আরও দেখুন, 
খেলাধূলা ও কাজকর্ম । 

কাঠিন্ত, এর যথাযথ মাত্রা, স্কুল 

সম্পাগ্ের মধ্যে, ২০৬। 

কারলাইল, “টাকার বাধন”-এর প্রতি, 

৩৯০ | 

কারিগরি ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষাগত 

মূল্যের পরিমাপ, ৩১০; এর এক- 

তরফ সঘ্যবহার, ২১৩। 

কারিগরি প্রশিক্ষণ, এঁতিহাগত, এর 
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দৌধক্রটি, ২৫৭-২৫৮7 এর জন্তয 

উপযুক্ত উপাদান, ২৫৮, ২৫৯, 

আরও দেখুন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা। 

কার্যক্রমের একরূপতা, এর উপর অতি- 

রিক্ত জোর দেওয়ার দোষ, ২৩১। 

কিগার গার্টেন, এর উপযুক্ত উপকরণ, 

/ ২৫৮-২৫৯ ১ খেলাধূলা, অতিরিক্ত 

প্রতীকমূলক, ২৬৫-২৬৬; ক্রিয়া- 

কৌশলের ত্রুটি, ২০২। ্ 

কৃতিত্ব ( কর্মকুশলতা ), সামাজিক, 

শিক্ষার লক্ষ্যবূপে, ১২২-১২৩, 

১৫৫-১৫৯, ১৬২১ ৩২৪ সংজ্ঞার্থ 

১৫৫-১৫৬; এর গণতান্ত্রিক বনাম 

অভিজাত আদর্শ, .১৫৬-১৫৭ 

আরও দেখুন, কৃষ্টি বনাম কৃতি। 

টি তত্ব, দেখুন শিক্ষা, পুনরা- 

লোচনা রূপে। 

কৃষ্টি, শ্রিক্ষার লক্ষ্যরূপে, ১৫৯-১৬১, 

৩০২ সারাংশ; এতে 

বৈসাদৃশ্ঠের কারণ, ৪৮; বনাম 

কৃতি, ১৫৮) ১৫৯-১৬১, ১৭৮, 

১৭৯, ৪৩৪ বিরোধের এতি- 

হাসিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা, ৩২৭- 

১ ১৭৯ ৪৩৩-৪৩৫ 7 এর 

এঁতিহাসিক ধারণা ১৬০, ৩৯৯; 

পরিবর্তন করতে হবে, ১২৭-২৮) 

আসল সংজ্ঞার্থ, ২২০ 7; আরও 

দেখুন শিক্ষা । 

কেতাবী নির্জনতা, এর ফল, ৪৬৫। 

১৬৭২ 

৩৩২ 

কেন্ত্রীভূতকরণ, নির্দেশমূলক কর্মের 

একটি গুণ, ৩১) ৩২, ৫২১ ৮২। 

কৌতুহল, কারণ ও ফল, ২৭২ প্রকৃতি, 
২৭৩। 

ক্যান্ট্, প্রতিষ্ঠানগুলির গুণগ্রহ্ণ, ৭৬ 

আচরণ থেকে নৈতিকতার বিচ্ছেদ, 

৪৫৩; তার ব্যক্তিতা-বিশ্বনাগরি- 

কতার আদর্শ, ১২৩-১২৪ 7 যুক্তি, 

একমাত্র নৈতিক প্রেষণা, ৪৫৯ । 

ক্রমবিকাশ, বুদ্দিগত, প্রাপ্তবয়স্কের 

বনাম শিশুর, ৯৯; এর সামর্থ্য 

বজায় রাখার শর্তাবলী, ২৩০- 

২৩১ এর শর্তাবলীর প্রতি মনো 

যোগ, শিক্ষায় অপরিহার্য, ১৩7 

এর অর্থ, ২৩০, কর্মপ্রণালী ও 

কর্মফলের বিচ্ছেদ ৯৮৯৯) এ 

সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলের ধারণা, ৮৮, 

৭৪-৭৫) এর জন্য গ্রয়োজন ৪৪৬, 

৪৬৮7 এর সংগঠনকারী মূল উপা- 

দান হল বৃত্তি, ৪০৩, বুদ্ধিগত ও 

নীতিগত, সাবিক বৃত্তি ৪০৩, ৪০৪ 

নীতিগত জ্ঞানের সঙ্গে এর যোগ- 

হ্ত্র, ৪৬৮7; আরও দেখুন, বিকাশ, 

ক্রমবিকাশরূপে শিক্ষা, আত্ম 

বিকাশরূপে শিক্ষা । 

ক্রম, নিরবচ্ছিন্ন, নির্দেশমূলক কাজের 

একটি গুণ, ৫২। 

ক্রিয়াকলাপ, এদের তাৎপর্য কি করে 

বিস্তার লাভ করে, ২৭১-২৭২, 



২৮৫, ৩০১ শ্রমশিল্পীয়, প্রকৃত । 

কৃষ্টিমূলক, ৩৭৬-৩৭৭ কলের মতো, 
এর কারণ, ১৮৬) ব্যবহারিক, 

যে অবস্থাবলী এদের সক্কীর্ণ করে, 
২১৩-২১৪ বিগ্যালয়ের নিয়ন্ত্রিত 

অবস্থাধীনে, ৩৫৭; আরও দেখুন, 
নিয়োজন, কর্মতৎপর | 

খামখেয়ালী কর্মতৎপরতা, শিক্ষামূলক 

কর্ম তৎপরতা বা অভিজ্ঞতার সাথে 

বৈপরিত্য, ১০০-১০১, ৪০৩, 

নিরবচ্ছিন্নতার সাথে, ৪৩৮, লক্ষ্যের 

পক্ষে মারাত্মক, ১৩২ বৃত্তিমূলক 

লক্ষ্য দ্বারা নাকচ হয়, ৪০৩ 

আরও দেখুন, ক্রিয়াকলাপ, কর্ম- 

তত্পরতা । 

্বীষ্টধর্ম, পৃথিবী .থেকে পালাবার আশ্রম, 

৪৫২ | 

খেলাধুলা, মৃল্যাবধারণের পশ্চাদভূমি 

যোৌগানরূপে, ৩০৪, কাজকর্ম থেকে 

যেভাবে পৃথক, ২৬৫-২৭০১ ৪১০; 

পাঠক্রমে ক্রীড়া-কৌতুক ও কাজ- 
কর্ম, ২৫৪-২৬৯; সারাংশ ২৬৯- 

২৭০; এদের মধ্যে কল্পনীমূলক 

উপাদানের পার্থক্য, ৩০৮; আরও 

দেখুন, কাজ। 

খেলাধূলা, স্কুলের কাজে এর মূল্য, 
২১৩। 

গণতন্ত্র, প্রকৃত, চারিত্রিক গুণ, ১১২- 

১১৪) ১২৯১ ১৬০ ৩৩৫) ৩৯৮, 

৪৬৫ 

৪১১-৪১২ ৪১৫, ৪৪৮১ এতে 

পাঠক্রমের মানদণ্ড ২৫১-২৫২, 

৩৭৭ এতে শিক্ষার কর্তব্য বিষয়, 

১৫৬-১৫৭ 7 এতে বিজ্ঞানের মান- 

বতাবাদ, ২৯৯-৩০০; এতে জ্ঞানের 

সঙ্গত তত্ব, ৪৪৮) এতে শিক্ষার 

পুন:সংগঠনের প্রয়োজন, ৩৩৫৯ 

৪১৯১ ৪৩০; এতে সকল শ্রমের 

স্প্রতি বর্ধিত শ্রদ্ধা, ৪০৮। 

গণিত, বিষয়-বস্ত হিসাবে এর মূল্য, 

৩২০-৩২১ | 

গেটে, প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যবোধ, ৭৬। 
গেলিলিও, এবং এঁতিহ্বোর অগ্রাহ্- 

করণ, ৩৮৩ | 

গ্রীকগণ, প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যবোধ, 
৭৬-৭৭; কলা ও বিজ্ঞানের কা 

আীকরণ, ২৫৫; শিক্ষায় কৃতকার্য- 

তার ব্যাখ্যা ১৮৫; বুদ্ধিগম্য ও 

শিল্পীস্বলভ প্রাধান্তের, ৪৯-৫০) 

ব্যক্তিতাবাদ, ৩৯৭ , তাদের দর্শনে 

বুদ্ধি ও বাসনার সম্পর্ক ২২৮, 

৩৪০; মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক, 
৩৬১ উদার ও উপযোগী শিক্ষার 
পার্থক্য, ৩২৭-৩৩২, ৩৩৫) ৩৩৭ ; 

তাদের সামাজিক পরিবেশ, ৩৫৮) 

মন সম্বন্ধে মত, ৩৭৯-৩৮০; প্রথম 

দার্শনিক মণ্ডলী, ৪২৯-৩০ ; আরও 

দেখুন, এ্যারিস্টোটেল ১; এথেন্স্ 

দর্শন; প্র্যাটো; সক্রেটিস; 



৪৭৬ 

সৌফিস্ট মগুডলী। 

চরিত্র, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ও 

শৃঙ্খলার নির্দিষ্ট লক্ষ্য, ৪৪৯, ৪৬৭- 

সংজ্ঞা, শিক্ষা যে 

চরিত্রটি গঠন করবে তার সংজ্ঞা, 

৪৬৭-৪৬৮7 স্কুল শিক্ষায় কেন এর 

বিকাশ হয় না, ২৪৬; আদিম 
শিক্ষায় যেরূপ বিকাশ পেত, ১১, 
বনাম আচরণ, ৪৪৯, বনাম বু, 
৪৪৯, ৪৬৩ আরও দেখন, আচ- 

রণ, ধাত, দ্বৈতবাদ্। 

চারুকলা, এ্যারিস্টোটেলের মত, ৩৩১ 

পাঠক্রমে স্থান ৩০৯-৩১১ বনাম 

শ্রমশিল্প ৩১০ আরও দেখুন কল!। 

চিন্তন-পদ্ধতি, শিক্ষায় 

** ৪০৩-৪০৪ ; সারাংশ, ১৯৮-১৯৯, 

বনাম জ্ঞান ২০৮-২০৯, ৩৮৪১ ৪২৪- 

৪২৫) দার্শনিক, সাধারণ চিন্তন 

থেকে পৃথককরণ ৪৩১; মতবাদের 

উপর নির্ভরতা ছ্বার। ত্রাণ পাওয়া 

৪৪০; কাজের একটি সামাজিক 

ধরন ১৫7 এতে অভ্যন্ত করানো, 

স্ধলের কাজের একটি লক্ষ্যরূপে 

২০০) ২১৫; আরও দেখুন বুদ্ধি, 

চিন্তা । 

চিন্তা (চিস্তন ) সামাজিক সমবেদনা 
হবার বিকাশলাভ করে, ১৯৩-৯৪ 

আরও দেখুন বুদ্ধি, চিন্তন-পদ্ধতি। 

চেতনা, সংজ্ঞা ১৩৪-১৩৫; সহজ 
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২০০-২১৫) 

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসগুলি প্রতিরুদ্ধ 

হলে তীক্ষ হয় ৪৫১; স্বাধীন নয় 
১৮৪) “মন”-এর সমতুল্য পদরূপে 

৩৮১-৩৮২ | 

চেতনার ( মনের )স্ুত্রপাত; ৯০-৯১। 

চেষ্টা ও ক্রটি পদ্ধতি ১৮৯-১৯০) ১৯৭- 

১৯৮, ২০২ | 

জগৎ, দেখুন ব্যক্তি ও জগৎ। 

জগতাত্মা, ৭৭। 

জটিল বনাম সরল, এর ভুল ধারণা, 

২৬০-২৬১ | 

জড়বাদ বনাম সামাজিক কৃতিত্ব, 

১৬০ 7; আরও দ্বেখুন বাস্তব- 

বাদিতা। 

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং রাষ্ট্র 

সমধিত শিক্ষ।) ১২১-১২২। 

জার্মান রাজ্য গুলি, এর মধ্যে হারবাট- 

বাদ, ৭৪ ; রাষ্টসষঘিত শিক্ষা 

১২১-১২২১ ১২৪-১২৫ | 

জিনিসপত্রের সম্যবহার তাদের অর্থ 

দেয়, ৩৭-৩৮। 

জিনিসপত্রের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ উপলব্ি 

থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয় না, 

১৮৬-১৮৮। 

জীবন, শব্দটির বিতিন্ন আধেয়, ২, ১৪- 

১৫, ক্রমবিকাশ ( ক্রমোন্নতি ) 
অর্থে, ৬৭, ৬৮3 একটা জোড়া- 

তালির মতো ধারণা, ৩২১, এর 

নবীকরণ ১-৪,১ ১২১৩; স্থিতিশীল 



বনাম গতিশীল, ব্যাখ্যা, ৭৩7) 
আত্মবিকাশরূপে, ৭৩। 

জীবনের প্রবহ্ণ, ১-৫, ১২, জটিল 

সামাজিক রীতিনীতির, ১০১ ১২। 

জীববিদ্যা, জ্ঞানের গণতান্ত্রিক তত্ব 
গঠনে এর অংশদান, ৪৪৮; বহিঃ 

প্রকৃতির নিরবছিন্নতার প্রামাণিক 

সাক্ষ্য, ৩৭১), ৪৩৮) অসমান 

স্বাভাবিক গুণরাশির সাক্ষ্য, ১৫৪ । 

জীবিকা, বিশ্রামের বিরোধীরূপে, 
৩৪২-৩৪৭*; আরও দেখুন শ্রম 

বনাম বিশ্রাম । 

জ্ঞান বনাম কর্ম, ৩৭৯, ৪২১) ৪২৯) 

৪৩০) ৪৩৬; পরীক্ষানিরীক্ষামূলক 

বিজ্ঞান দ্বার! সম্বন্ধ স্পষ্ট হয়েছে, 

৩৫৮-৩৫৯, আরও দেখুন, কর্ম- 

তৎপরতা, দ্বৈতবাদ। 

জ্ঞান, সৌন্দর্যবোধীয় ধ্যানের একটি 
বিষয়রূপে, ৪৪৪ ; সংজ্ঞার্থ, ৪৪১; 

কর্ম থেকে যেভাবে আহত হয়, 

২৪২-২৪৩, ২৫৩, ২৫৫) ২৬৯২ 

বিরোধের পূর্বতন ধারণা, ৩৪২- 

৩৪৭; আধুনিক তত্ব, ৩৪৭-৩৫৯, 

পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক, ৪০৯-৪১০। 

এর তুল ধারণা, ১৭১, তার কারণ, 

১৭৯, এর সম্পর্ক ভবিষ্যৎ বিষয়ের 

সঙ্গে, ৪৪৩-৪৪৫, বনাম অভ্যাস, 

৪৪১; কিকরে মানবতাবাদী কর! 

হয়, ৩০০-৩০১, বনাম বিগ্যাশিক্ষা, 

৪৭৭ 

৪২৯-৪৩০১ ৪৩৫; শ্রীয়ৌগবাদী 

সংজ্ঞাযন, ৪৪৭; বিজ্ঞানের মতো 

যুক্তিসিদ্ধ, ২৪৭-২৫১ বিদ্যালয়ের 

জ্ঞান,দ একে কাজে লাগানোর 

ক্ষমতার অভাব, ৪৪৫, বনাম 

সামাজিক স্বার্থবোধ, ৩৭৯, এর 

তত্বাবলী সারাংশ 
৪৪৭-৪৪৮3 চিস্তনের উদ্দেশ্য ও 

উপায় উভয়ই ১৯৫, ৩৮৪-৫, 

আসল" ও লোকমুখে পাওয়া, ৪৫৯- 

৪৬২, সদগুণের সহিত সম্পর্ক, 

৪৬০, ৪৬৮ এর সংগঠনের মূল 

উপাদান হল বৃত্তি, ৪০৩; আরও 

৪৩৩-৪৪৮; 

দেখুন দ্বৈতবাদ | 

জ্ঞানতত্ব,র এর বিকাশ, ৩৮১-৩৮২) 

৩৯৭ । ৮ 

জ্ঞানলাভের আয়োহী পদ্ধতি, অব- 

রোহী পদ্ধতির প্রতিস্থাপন, ৩৮৩। 

টাইপরাইটারের সাহায্যে লেখা, মনের 
স্বব্ূপের দৃষ্টাস্তম্ববূপ, ১৭২। 

টাউন্ ও গাউন, এদের বিচ্ছেদের 

প্রভাব, ৪৬৫ | 

ডিকার্টে, তার দর্শন, ৩৯০ এঁতিহ্া 

অগ্রাহাকারী, ৩৮৩। 

ডোনাল্ড সন, উদ্ধৃতি, ক্রমবিকাশের 

অনিয়মিত ক্রম সম্বন্ধে, ১৫৩ | 

তুরীয়বাদ ৪৩৩১ ৪৪১ | 

দক্ষতা, এর জন্য উপযুক্ত পটভূমি 

ও দৃষ্টিভঙ্গী ২৭২; ৩০৮ ৩০৯ 



এ চিত 

এর জন্য বারংবার অনুশীলন 

পদ্ধতির বিপদ,২৩৪, ২৫৪৯; স্কুলের 

কাজের উদ্দেশ্টরূপে। ২০০) ২১২ 

৩৫৯, বৌধশক্কির তুলনায় নিষ্ 

স্তরে, কেবল অভ্যাস- 

ডিত্তিক হওয়ার সীমাবদ্ধতা ১০১- 

১০২, ৪০৪, ৪৪১১ মন্কীর্ণ বনাম 

গ্রশন্ত, ৩৩৮; চিন্তার জন্য মন 

মুক্তকরারূপে, ৩৩৯ এর স্থানাওণ, 

৮৩। 

দর্শক বনাম অংশগ্রহণকারী, এদের 

দৃষ্টিভঙ্গী, ১৬৩। 

দর্শন বিভিন্ন, নীতিবাদী, ব্যক্তিকে 

সমাজধমী করার পর্যালে।চনা, 

৩৮৭-৩৯১ | 

", মানবতাবাদ ও প্রকৃতিবাদের 

মধ্যে সুংঘর্ষের উপর জোর দেওয়া 

রূপে ৩৬৮-৩৬৯ 7 এর স্বব্পঃ ৪২১- 

৪৩২ শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক, 

৪২৭-৪৩২, আরও দেখুন এযারি- 

স্টোটেল, এখেন্ষ্, ছৈতবাদ, 

প্যাটো, সক্রেটিদ্, সোফিস্টদ্। 

দর্শন, শিক্ষা, এই গ্রন্থের ১ম থেকে 

২৩শ অধ্যায়গুলির সমীক্ষা দ্বারা 

দার্শনিক বিচার্য বিষ বার করা 

৪১৯-৪২১ | 

দায়ি, এর ভিত্তি ( বনিয়াদ ), ৪৩৮, 

মতবাদের উপর নির্ভরতা! ছারা 

এড়িয়ে যাওয়া, ৪8০; পদ্ধতির 

৩৩৪ 

প্রলক্ষণরূপে ৩৬৬ 

কি করে দীয়িত্বোধ বাড়ান 

যায়, ধনীদের মধ্যে 9১৭। 

দারিত্র, বর্তমান জমানার বৃহত্তম দৌষ 

নয় ৪১১-৪১২। 

দুর্ভাবনা, স্কুলে, এর কারণ ২৩৫, 

আরও দেখুন স্বায়ুর পীড়ন। 

দৈহিক বনাম মনস্তাত্বিক ( বহিরঙ্গ 

বনাম অন্তরঙ্গ ) ৪৪৯7 সমন্বয়- 

বিধান ৪৫০-৪৫১ আরও দেখুন 

শরীর ও মন? দেহ বনাম আত্মা; 

দবৈতবাদ। 

দৈহিক সহায়হীনতা। বনাম সামাজিক 
সামথ্য ৫৬। 

দ্বৈতবাদ, বিবিধ, শিক্ষায় ফলাফল 

৩৭৯ উৎপত্তি ও প্রতিকার ৪২০, 
৪২১; নীতিতত্বাবলীতে গ্রতি- 

ফলন" ৪৪৯, আরও দেখুন কর্ম 

তৎপরতা বনাম জ্ঞন; কর্মতৎ- 

পরতা বনাম মন) অনুশাসন 

বনাম স্বাধীনত| ) দেহ বনাম 

মন)? দেহ বনাম আম্মা) পুজি 

বনাম শ্রম? চরিত্র বনাম আচ: 

রণ); চরিত্র বনাম বোধশক্কি । 

সংরক্ষণশীলতা বনাম প্রগতি- 

শীলতা; কৃষ্টি বনাম কৃতি; 

শঙ্খলা বনাম স্বার্থবোধ; করা 

বনাম জানা; কর্তব্যবোধ বনাম 

সবা্থবোধ। প্রক্ষোভ বনাম বুদ্ধি; 

২৩৪-২৩৫। 



উদ্দেন্ত বনাম উপায়) পরিবেশ ও 

বংশগতি; অভিজ্ঞতা বনাম 

জ্ঞান; মানবতীবাদ বনাম 

প্রকৃতিবাদ; ব্যক্তি ও জগৎ; 

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও প্রাতিষ্ঠানিকতা ; 

বুদ্ধিগম্য বনাম ব্যবহারিক পাঠ; 

অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ; যৌক্তিক 

বনাম মনস্তাত্বিক পদ্ধতি; মান্নুষ 

ও বহিঃপ্ররূতি ; পদার্থ বনাম মন; 

পদ্ধতি বনাম বিষয়-বস্ত ; বিষ়- 

মুখী বনাম আত্মমুখী জ্ঞান; 
বিশেষ বনাম সাধারণ ; ভৌতিক 

বনাম আত্মিক, বৃত্তি বনাম 

তত্ব; যুক্তিবাদ বনাম অভিজ্ঞতা- 

বাদ বা সংবেদনবাদ। চিন্তন ও 

অভিজ্ঞতা; চিন্তন বনাম জ্ঞান । 

দ্বৈতবাদী দার্শনিক তন্ত্র উৎপত্তি, 

২১২; উদেশ্ ৪২০। 

দ্বার্থহীনতা।, ব্যক্তিগত পদ্ধতির প্রলক্ষণ 

২২৮-২২৯, ২৩৬ | 

ধর্ম, বিজ্ঞানের সাথে এর সঙ্র্দ ৪২৫ | 

ধারণা, সরাসরি চালান করা যায় না 

২১০; সংজ্ঞার্থ ২১১-২১২ চিন্তনে 

প্রয়োগ ; ২০৮; বনাম শব্দ ১৮৮- 

১৮৭৯ | 

ধীশক্তি, বিভিন্ন, মৌলিক, হারবার্ট 

যেভাবে ব্যাখ্য! করেছেন ৯০-৯১) 

লকের তত্ব ৭৮-৮০। 

মনন্তত্ব ৩১৯-৩২০। 

8৭৯ 

আরও দেখুন বিধিবদ্ধ শৃঙ্খল] । 

নমনীয়তা, সংজ্ঞার্থ ৫৮-৫৯। 

নদ্ধর দেওয়ীর ব্যবস্থা, কেন জৌর 

দেওয়া হয় ৩০৭; এর প্রয়োজন 

৪৩৬ । 

নার্ভতন্ত্র এর ্যান্ত কর্ম ৪৩৭। 

নিংস্বার্থপরতা, সত্য এবং মিথ্যা অর্থ 

৪৫৬-৪৫৭। 

শি্ণ ( নির্দেশ, পরিচালন ) শিক্ষার 

কৃত কর্ণ রূপে, ৩০১ ৯৯-১০০, 

৪৪৩; এর পদ্ধতি ৪৩, ৮২3 

হারবা্টের তন্বে ৯১; বনাম 

স্বাধীনতা ৩৯৬, ৩৯৭; সামাজিক, 

পরোক্ষ বনাম প্রত্যক্ষ ৩৪, ৩৫, 

৩৬; পরিবর্তণীয়, এর গুরুত্ব ৫৮- 

৬০; আরও দেখুন সংরক্ষণ ইরা 

স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য | 

নিয়ম, ব্যবস্থিত বনাম সাধারণ পদ্ধতি 

২২৪ ২২৫ । 

নিয়োজন, কর্মকেন্দ্রিক, মৃল্যাবধারণের 

পশ্চাদ্ভূমিরূপে ; এর 

মৌলিক ধর্ম ৩০৫7 এর বিভিন্ন 

যোগস্ত্র ২৮২-২৮৩; শিক্ষাক্ষেত্রে 

স্থান 

২৭১) ২৭৩) ৪৪৮১ ৪৫৪) 

৩০৪ 

২২৫-২৫৬$ ২৬০-২৬৪, 

৪৬৮) 

স্কুলে ব্যবহারের জন্ত প্রাপ্তির ২৫৫- 

২৬৪ বিভিন্ন সামাজিক নিয়োজন 

ুদ্ধিধর্মী ৩৫৮; নৈতিক জ্ঞান 
দান করে ৪৬২ ৪৬৮; আরও 



৪৮০ 

দেখুন ক্রিয়াকলাপ, কর্মতৎপরতা । 

নিরক্ষরতা, কষ্টিহীনতার সমরূপে 
৩০৩। 

নিরবচ্ছিন্বতা, নিম্পীণ জিনিসের ১) 

প্রাতি্বিক জীবনের ২; সত্তার 

সঙ্গে পরিবেশের 
বনাম ছৈতবাদ ৪৩৩-৪৩৭। 

নির্দেশ, চরিত্রে ফলপ্রস্থ হতে হবে 

৪৪৯, ৪৬৭-৪৬৮ শিক্ষার মাঁধাম- 

রূপে ৯০; এরর সমস্যাটির বর্ণনা 

১৭৪ । 

নির্দেশ, শিক্ষার একটি কর্তব্যরূপে 
৩০-৫৩ | 

নির্দেশ, শিক্ষার কর্মভারবূপে ৩০ ২ 

সারাংশ ৫২৫৩; এর ক্ষমতা. 

শশক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দ্বারা বিকাশ 

১০০-১০১) ৪৪৮ ২ সামা- 

জিক, এর ধরন ৪৩, ৫২। 

নির্বাচন, বিভিন্ন সাড়ার ৮২। 

নির্ভরশীলতা, একটি সদর্থক ক্ষমতা 
৫৫-৫৭) সঙ্কেতের উপর নির্ভর- 

শীলতার অভ্যাস ৭৪; আরও 
দেখুন, শিশুকাল, সুদীর্ঘ । 

নিক্ষিয়তা বনাম সক্রিযতা, বিদ্যালাভে 

১৪১ ৩৭১২ 

৪৪৩, 

৪২৪ | 

নীতি, এর তত্বাবলী ৪৪৯-৪৬৮, 

সারাংশ ৪৬৮, আরও দেখুন 

নৈতিক, নৈতিকতা । 

নেপোলিয়নের ক্জিজয়াভিযান, পরবর্তী 

ফুল, শিক্ষার উপরে প্রভাব, ১২১- 

১২২। 

নৈতিক জ্ঞান, এর পাল্লা ৪৬৭, ৪৬৮। 

নৈতিক, যৌক্তিকের সহিত এর 
একাতীকরণ, ৪৫৯ সামাজিকের 

সহিত, ৪৬২১ ৪৬৩-৪৬৪, আরও 

দেখুন নৈতিকতা, নীতি । 
নৈতিক শিক্ষা, স্কুলে, ৪৫৯-৪৬০) ৪৬৪ ; 

দেখুন শিক্ষা । 

নৈতিকতা, পরিবেশ দ্বারা যেভাবে 

প্রভাবিত হয়, ২২; এর বিভিন্ন 

ধারণা, 

সারমর্ম, একটি দৃষ্টিকোণ থেকে, 

৪৫২; এর আসল সারমর্ম, ৪৬৭- 

৪৬৮; সাধারণ, একটা আপোষ, 

৪৫৩-৪৫৪ ; আরও দেখুন নৈতিক, 

নীতি। 

স্তায়শীস্ম, বিধিবদ্ধ, পণ্ডিতী পদ্ধতির 

সামান্তীকরণ, ৪৪৫ | 

পক্ষপাতদুষ্টতা, এর একট! ফল, ২৩১। 

“প্ডিতিপনা” এর স্বরূপ এবং শিক্ষার 

উপরে প্রভাব, ৩৬৪-৩৬৫) 8৪৫ | 

পদ্ধতি, বিভিন্ন, এদের£মূল্যের পরিষাপ 

২২৬। 

পদ্ধতি, সংজ্ঞায়ন ২১৬, ২৩৬; আলো- 

চনাধর্মী, সারমর্ম, 
২০০-২১৫; ২১৫, 

৪৪৯) ৪৫২-৪৫৪) এর 

৩৬৪-৩৬৬ 

সারাংশ 

সমগ্টিগত ও ব্য্টিগত রূপ, ২২৩- 

২২৭, ২৩৬7 এর সাধারণত্ব ৪২১- 



পছাপাঠ, এর মূল্য, ৩১৪-৩১৫ ২ 

৪২২; জনন-পদ্ধতি, এর মূল নিয্নম, 

২৮০ ; হারবার্টের অবদান, ৯০- 

৯৩; ব্যক্তিগত, এর প্রলক্ষণ, 

২২ ৭-২৩৬ শিক্ষালাভের ও শিক্ষা- 

দানের, ২২৪-২২৫; যান্ত্িকরূপে 

বযবস্থিত, ২২৩-২২৫, ১৮৬-১৮৭, 

প্রতিকার, ৩০৮ , পদ্ধতি 

সম্বন্ধীয় মতবাদ, 

সারাংশ, ৪৪৭-৪৪৮; বিজ্ঞানের 

সংজ্ঞায়নরূপে, ২৪৯-২৫০ বনাম 

বিষয়বস্তু ৩৭৯, হু”টির 

একত্ব, ৪২০ 

এর সামগ্রিকতা ৪৯১, ৪২২-৪২৩, 

এঁতিহাগত, গণতন্ত্রে পরিবর্তন 

প্রয়োজন, ১২৭-১২৮২: এব 

চড়াস্ততা ৪২১, ৪২২, ৪২৪ 3 

আরও দেখুন, ছৈতবাদ, পরীক্ষা- 

নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি ; যৌক্তিক 

পদ্ধতি | 

২৩৫ ২ 

৪৪১-৪৪৭; 

৪৩৫ 3 

২১৬-২২৩, ২৩৫, 

পর্ষ- 

বেক্ষণ, ভাসা-ভাসা, ২৩৫ , এর 

প্রশিক্ষণ, ৮৬-৮৭; আরও দেখুন, 

পরীক্ষা-নিরীক্ষারূপে অভিজ্ঞতা; 

শ্রমশালার কাজ, ইন্দ্রিয় বেদন । 

পরিবেশ, প্রাপ্তবয়স্কদের বনাম শিশুর, 
৬৭: আকম্মিক বনাম নির্বাচিত, 

শিক্ষাপ্রদরূপে, 

জীবিত সত্বাদের দ্বার! 

নিয়ন্ত্রণ ১-২7 এর ক্রিয়া, ১৫-২৪১। 

২৪-২৫ 3 ৩৫৬ 

৩৫৭, 

৩১ 

৪৮১ 

২৮-২৯) ৩০-৩১, ৩৬, ৪৮-৫৩, 

৭২) ১৬৫) ৩৮৩-৩৮৪ 7; অভ্যাসের 

সম্পর্কে, ৬০-৬১, ২৩৭7 হার- 

বার্টের মতে, ৯২-৯৩ 7 বংশগতির 

সঙ্গে সম্পর্ক, ৯৭ ; বিকাশের উপর 
এর হস্তক্ষেপের কথা, ৭৪ ; স্বরূপ 

ও অর্থ, ১৩-২১১ ২৮-২৯ ২ 

স্ঞভীতিক ও সামাজিকের নিকট 

সম্পর্ক, ৩৬-৪ ৯ এর থেকে পৃথক- 

ভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে রশোর ধারণা, 

সর্বাধিক নিজ্ঞাত 

প্রভাবের ক্ষেত্রে, ২২-২৪; এর 

গবেষণা, ব্যষ্টিগত পদ্ধতির পথ- 
প্রদর্শক, ২২৭ ২২৮ আরও দেখুন, 

দ্বৈতবাদ ; বিশেষ পরিবেশ. 
বিদ্যালয় ; উদ্দীপক । 

১৫৪-১৫৫ 

পরীক্ষা ইত্যাদির ঝাঁড়-ঝালর, ৪৩৬ । 

পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ৩৫৩-৩৫৬ ) আরও 
দেখুন, অভিজ্ঞতা । 

পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদ্ধতি, বিভিন্ন 

বৃত্তির সঙ্গে যোগ্ত্র 
২৯৮; গ্রীসে এর অভাবের 

পরিণাম, ৩৮০ ; জন্ম, ৩৬৬) 

অভিজ্ঞতা-দর্শনের রূপান্তর সাধনে, 
৩৫২-৫৩; জ্ঞানের তত্বে, ৪৩৯- 

৪৪১, আরও দেখুন, ক্রিয়া- 

বিক্রিয়া; শ্রমশালার কাজ; 

যৌক্তিক পদ্ধতি ; পদ্ধতি; বিজ্ঞ 

নের সংজ্ঞায়ন রূপে? বিজ্ঞান। 

২৬৪ 



৪৮, 

পরোক্ষ শিক্ষা, দেখুন স্বাভাবিক 

( ঘরোয়া ) শিক্ষা 

পাঠক্রম, উদ্দেশ্য ও স্থার্থবোধের 

সম্পর্কে, ৩০২-৩২৪; সারাংশ, 

৩২৫-২৬; এতে খেলাধূলা ও 

কাজকর্মের স্থান, ২৫৪-২৫৯ 

সারাংশ, ২৫৭৯-২৬০ , ২৭১-২৭২ ; 

পরিকল্পনার -জন্য আবশকীয়$স্মিষ, 
২৫১-২৫৩ ১$এর রচনার জন্য 

ভ্রান্ত মানদও, ৩১৭-৩২৪ ; অবি- 

রত সমালোচনা ও পুনরীক্ষণের 

পক্ষে যুক্তি, ৩১৫-৩১৬। 

পাঠ্যবিষয়, জটিলতা ও গাদাগাদির 
ন্নন্দ ফল, ২৩৫, বুদ্ধিগম্য ; এতে 

»সা্প্রতিক সংস্কার সাধন, ৩৫৮ 

পৃথক পৃথক, ১৭৬, নমুনীগত 

ক্লাশের পড়া, নাষে বনাম আসল 

২০৫ , গড়ে ওঠা ১০7 এতিহাগত, 

পরিবর্তন প্রয়োজন ১২৭ ১২৮। 

পার্থক্য, ব্যক্তিগত, দেখুন ব্যক্তি- 

স্বাতন্ত্র্য ; পরিবৃতি, ব্যক্তিগত । 

পিতামাতার এশ্বর্ধ সন্তানের বৃতি 
নির্দেশ করবে না, ১৫৭। 

পুঁজি বনাম শ্রম, আজকের মুখ্য 
সমস্যা ৪০৮-৪১১ আরও দেখুন 

দ্বৈতবাদ । 

পুঁজিবাদ, শিল্পে বিপ্লবের পরে, ৩৬৯। 

পুনর্গঠন, শিক্ষার কর্মভাররূপে, ১৩, 

বস্তক, ৪৩০; শিক্ষার, 

দর্শনের, সমাজের, পরম্পর 

নির্ভরশীল, ৪৩০, ৪৩১ ; সমাজের, 
শিক্ষার পুন£সংগঠনের উপর নির্ভর 

করে, ৪১৫; আইন প্রণয়ন ও 

প্রশাসনের উপরেও ৪১৬ ; আরও 

দেখুন, সংস্কারকগণ। 

পুনরাবৃত্ত তত্ব, ৯৩-৯৪, ২৬৩ । 

পুরস্কার, এর প্রয়োজন, ৪৩৬; আরও 

দেখুন, শাস্তি ও পারিতোধিক । 

পুর্ণত্ব, লক্ষ্যব্ূপে, ৭৩-৭৪ । 

পেস্টালজি, ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক 

নিয়মগুলির উপরে জোর, ১৫২, 

তার কাজ ১২১7 তার কাজ 

বিধিবদ্ধ করণ, তার শিষ্তগণ 

কর্তৃক, ২৬০। 

প্রকৃতি, শিক্ষার লক্ষ্য সরবরাহে, 

১৪৬-১৫৫ 7; সারাংশ, ১৬২; ক্যাণ্ট 

যেরূপ ধারণ করেছিলেন, ১২৩- 

১২৫, রুশো যেরূপ ধারণা করে_ 

ছিলেন, ১১৯, ১৪৭-১৪৮ 3 অন্ু- 

যায়ী শিক্ষা, ১১৯-১২০১ ১২৩- 

১২৪) ১২৯7 বনাম লালন, ৫৪১, 

১৬২) আরও দেখুন, দ্বৈতবাদ, 
পরিবেশের সম্পর্কে বংশগতি; 

মানুষ ও প্রকৃতি । 

প্রকৃতিপাঠ, ভূগোলের এক অংশ, 

২৭৫) ২৭৮-২৭৯ । 

৪১০) 

৯৯-১০৩১, ১০৪ 7 শিক্ষার, অত্যা- প্রকৃতিবাদ, দেখুন মানবতা বনাম 



প্রকৃতিবাদ । 
প্রক্ষোভ, পরিবেশের সম্পর্কে ১৬৪- 

৬৫7 বনাম বুদ্ধি, ৪৩৬; আরও 

দেখুন ছ্তবাদ । 

প্রগতি, সামাজিক, সঙ্কীর্ণ ও প্রশস্ত 
ধারণা, ২৯২-২৯৩; এর সম্বন্ধে 

হেগেলের ধারণা, ৭৬-৭৭ ; বিজ্ঞা- 

নের ফলরূপে, ২৯২-২৯৮। 

প্রগতিশীলতা, দেখুন সংরক্ষণশীলতা 

বনাম প্রগতিশীলতা। 

প্রতিরোধ-প্রতিমান” তত্ব, ৩২১ | 

প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন, মন্দ, উত্তম স্কুল 

শিক্ষাও ব্যর্থ করে, ১৫৫ $ ভেগে- 

লের দর্শনে, ৭৬-৭৭, ৮৮; এদের 

মূল্যের পরিমাপ, ৮-৯ প্রাচীন 

এঁতিহ্ের শক্তিকেন্ছ, ৩৬৭। 

প্রতিষ্ঠানবাদিতা বনাম ব্যক্তিবাদিতা, 

৪২৫ | 

প্রতীক, এর ব্যবহারে বিপদ, ৩০৩- 

৩০৪ এর বিপদ ও মূল্য, ২৯০- 

২৯১, ২৯৫-২৯৬; কল্পনাশক্তির 

উপর নির্ভরশীলতা, ৩০৯ ফ্রয়ে- 

বেলের, ৭৪-৭৫১ ৮৮; এর সাথে 

হারবার্টের সম্পর্ক, ৯২; পরোক্ষ 

অভিজ্ঞতার যন্ত্রপাতি, ৩০২-৩০৩ ; 

বিদ্যাশিক্ষা এর উপরে কম নির্ভর- 

শীল, ৪১০; সমুন্নত সংস্কৃতিতে 

অত্যাবশ্ঠক, ১১7 সংবেদনবাদী 

অভিজ্ঞতাবাদ দ্বারা এর ব্যবহার 

৪৮৩ 

যেরূপে প্রভাবিত হয়, ৩৫০, 

৩৫১; স্কুলের প্রয়োজনীয়তাবপে, 

২৫। 

প্রয়োগ, হারবার্টের তত্বে, ৯১-৯২। 

প্রয়োগবাদ, ৪৪১, ৪৪৭। 

প্রশাসন, পর্ধাঞ্চ স্থযোগ-স্থব্রা 

যোগাতে এর কর্তব্য, ১২৭; 

পদ্ধতি ও বিষয়বস্তর সাথে ত্রিমৃতি 

গঠনরূপে, ২১৬। 

প্রশ্ন করা, শিশুদেী, স্কুলের মধ্যে ও 

স্কুলের বাইরে, ২০৪; ইঙ্গিতমূলক, 
৭৪7 প্রস্ততিবূপে শিক্ষা, ৭০-৭২ 

সারাংশ, ৮৮-৮৯; প্রস্তুতির স্তর, 

হারবার্টের তবে, ৯১। 

প্রাকৃতিক (স্বাভাবিক ), বনাম 

তিক ( ভৌতিক, ) ১৪৭। 

প্রাথমিক শিক্ষা, এর অসামগ্রশ্যতা, 

৩৩৬: এর সহ্থীর্ণ উপযোগীবাদ, 

১৭৯7 আরও দেখুন, শিক্ষা । 

প্রাণীদের শিক্ষা, ১৫-১৬। 

প্রেষণা, কর্মের, বনাম এর পরিণাম, 
৪8৪৯১ ৪৬৮ । 

প্রেষণা সুবিধাবাদী, ৭১১ ৭২) ৩৩৪। 

প্রেষণা, স্কুলে কর্মতৎপর নিয়োজন 

দ্বারা যেভাবে প্রভাবিত হয়, ২৫৪- 

২৫৫; বাহা এবং দ্বিমনতা, ২৩৪ 

স্বার্থবোধের সম্পর্কে ১৬৪ বৈজ্ঞা- 

নিক কৃতিতে, ১১০ । 

প্লোটেস্টাণ্ট বিদ্রোহ, ষানবতাবাদেয় 



৪৮৪ 

 অধিষ্ঠাতাবূপে ৩৬৭। 

' প্ল্যাটো, তার শিক্ষা দর্শন, ১১৪-১১৮ 

১২৫) ১২৯, ১৫৭) ৪০২-৪০৩ 

জ্ঞান, কর্মভিত্তিকরূপে, 

সদগুণরূপে, ৪৬০ ; মানুষ ও বহিঃ 

প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক, ৩৬২; 

গণিত ও জ্যামিতি সম্বন্ধে মত, 
৩৩৮; অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি মুন, 

৩৪৩, ৩৪৮ ) আরও দেখুন, এযারি- 
স্টোটেল, ধ্রিখেন্স্, * শ্রীকগণ, 

দর্শন, সক্রেটিস, সোফিস্টস্। 

২৫৫ 

সামস্ততন্ত্, মধ্যযুগ । 
বস্ত বনাম মন, ১৭১-১৭৪১ ২১৬-২১৭, 

৩৩১-৩৩২১ ৪১৮১ ৪২১ | আরও 

দেখুন, দ্বৈতবাদ। 

বস্তপাঠ বনাম পুঁথিগত জ্ঞান, ৪৩৫ 3 

এর দৌষক্রটি, ২৬০, ৩৪৯, ৩৫০- 

৩৫১। 

বহিরঙ্গ বনাম অন্তরঙ্গ, ৪৪৯-৪৫৪, 

৪৬৮ 7 আরও দেখুন গ্বৈতবাদ। 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা, এর ব্যবস্থা, 

প্রথমে হয় জার্মানীতে, ১২৫। 

ফলাফল, উদ্দেশ্টের সঙ্গে পার্থক্যরূপে ; বানান, বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলাতত্বে, ৮৩- 

১৩১-১৩২ ; স্বার্থবোধের সম্পর্কে, 
১৩৪ | 

টি, ব্যক্তি এবং রাষ্টের মধ্যে, 

সম্পর্ক, ১২৫ । 

৮৪) ৮৫-৮৬। 

বাণিজ্য, সমাজধমী শক্তিরূপে, ৩৮৯ 

আরও দেখুন, ব্যবসায়; শ্রম 

বনাম বিশ্রাম; বৃত্তি । 

ফিস্কে, জন, সুদীর্ঘ শৈশব সম্বন্ধীয় বাস্তববাদ, ৪৪১, ৪৪৮) আরও দেখুন 

মতবাদ, ৫৯। 

ফয়েবেল, ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক 

নিয়মের উপর জোর, ১৫২; এর 

শক্তি ও দুর্বলতা, ৭৪) ৭৬) ৮৮। 

বংশগতি, এর ভুল ধারণা, ৯৬) 

পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক, ৯৭। 

বর্তমান, এর মধ্যে বাস করার গুরুত্ব, 

, ৭০-৭১, ৮৮১) ৯৫) ১০৩) ৪০৪- 

8৪০৫ | 

বর্বর ইউরোপ, এর কৃর্টি দেশজ ফল 

নয়, ৩৭৭; শিক্ষান্গ প্রভাব, ৩৬৩- 

5৬৪) ৩৭৭? আরও দেখুন, 

জড়বাদ। 

বিকাশ, (ক্রমোন্নতি ), শিক্ষার লক্ষ্য- 

রূপে, ১৪৬-১৫৫, ১৬২; আত্ম- 

বিকাঁশরূপে ব্যাখ্যা, বিবর্ধন নম, 

৭৩, ৮৮ শৃঙ্খলার ধারণ। ছার 

নাকচ হওয়া, ১২৩; প্রতিহত 

হওয়া, তার কারণ, ৬৪, ২৩০- 

২৩১; স্বাভাবিক বিকাশ, কৃষ্টির 

সঙ্গে এর সম্পর্ক; ১৫৯ । 

বিচারের মানদণ্ড, বিষয়-বস্তর, ৮৬। 

কোনো সমাজের, 

১৯০৭-১২৩) ১২৮; আরও দেখুন 

৪২৫-৪২৬ টু 



আদর্শ। 
বচারশক্তি, লকের উত্তরাধিকারির। 

যেভাবে ধারণা করেছিলেন, ৩৪৯, 

ভুল করার স্থযোগ দিয়ে বিকাশ 

লাভ করে, ২৫৭-২৫৮। 

বজাতীয়েরা, বন্ধ লোকে কেন তাদের 

শত্রু মনে করে, ১১১। 

বজ্ঞান, প্রযুক্ত” বনাম বিশুদ্ধ, ২৯৯, 

৩৭৪- ৭৫. “লক্ষ, ১৯৫) ২৯৮, 

৩০১ , রেঁনাশাতে এর উষাকাল, 

৩৩৬ , বিভিন্ন বুন্তির উপবৃদ্ধি, 

২৬২-৬৪ ; গোড়ায় এর মন্থর 

অগ্রগতির কারণ, ১৯৫ ; সংজ্ঞার্থ, 

২৪৯১ ২৮৬, ২৯৪) ২৯৮) ২৯৯১ 

৩০১ ; এর সাধারণত, সামগ্রিকতা। 

ও চুড়ান্ততা, ৪২৩; মানুষ ও 

প্রকৃতির বিরোধিতা প্রবল করা 

রূপে, ৩৬৮-৩৭০7 পরে এদের 

নিরবচ্ছিন্নতাঁর সাক্ষীরূপে, ৩৭১- 

৩৭২; দর্শনে ডুবে যায়, ৪২২ ; 

যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানরূপে, ২৪৭-২৫১, 

২৯৪; ধর্মের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ, ৪২৫ 

সমাজ-প্রগতির উপায়রূপে, ২৯২- 

২৯৮ এর মূল্যবোধের ধরন নির্ভর 

করে কোনে। এক পরিস্থিতির 

ধরনটির উপরে, ৩১৩, বিজ্ঞানপাঠ, 
২৮৬-৩০১ সারাংশ, ৩০১ 

এর প্রতি অবজ্ঞার এতিহাঁসিক 
কারণ, ৩৪৬ ৩৪৭ বুদ্ধিগম্য 

৪৮৫ 

পাঠ্যাদির মর্ধাদার উপর এর 

আঘাত, ৩৫৮; অসঙ্গত পদ্ধতি, 
২৮৭, ২৮৯) ২৯৯) ৩৭৩7; আরও 

দেখুন, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক 

পদ্ধতি; পরীক্ষণ; শ্রমশালার 

কাজ; যৌক্তিক পদ্ধতি ; বিজ্ঞা- 
নের সংজ্ঞায়নরূপে পদ্ধতি । 

বিজ্ঞান, সমাজ, বিদ্যালয়ে এর যথা- রি 

যথ পরিচয়, ২৬৪ ; প্রকৃতি 

বিজ্ঞার্টীর পন্ষ্ঈীতর মতোই, 
৩৭১-৩৭২ । 

বিছ্যাথা, শব্দটির ভ্রান্ত ধারণা, ১৮৩- 

১৮৪ | 

বি্ভালয় (স্কুল), এর এবং ঞ্ুব 

যাত্রার মধ্যের ব্যবধানের 

২৫৪-২৫৫), ৪৬৫; ৪৬৮7) এর 

মধ্যে স্বাধীনতা ও সামাজিক 

নিয়ন্ত্রণ ৩৯২; এর য৷ প্রয়োজন, 

৫২; জন্ম, ১০, শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ 

ও সর্বোত্তম ফল, ৬৭; বিশিষ্ট 

পরিবেশরূপে, 

২৩৭, ৪৪৮। 

২৪-২৮১ ২৪১ 

শিক্ষার অপেক্ষাকৃত অগভীর প্রণালী, 

৫, ১১) এককালে এর কাজ 

পুঁথিগত থাকাই ঠিক ছিল, 
২৫৫-২৫৬) আরও দেখুন, পরি- 

বেশ, বিধিবদ্ধ শিক্ষা । 

বিচ্ভালযে শিক্ষালাভের কত্রিমতা, 

২১২-২১৩। 



৪৮৬ 

বিদ্যাশিক্ষা, এর ছুটি অর্থ, ৪৩৫ 

শিক্ষার অপরিহার্যতা, ৫, ৮7 
কোনো বিচ্ছিন্ন লক্ষ্য নয়, ২২২, 

২২৯; জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক, 

নিক্ষিমতা বনাম 

৪৩৫), ৪৬৭-৪৬৮ ১ 

১৯৫-১৯৬ 3 

সক্রিয়তা, 

স্কুলের শিক্ষা স্কুলের বাইরের 

শিক্ষার সঙ্গে ধারাবাহিক, ৪৬৫- 

৪৬৬, ৪৬৮, আরও দেখুর্শ, ছেত 
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“বিধিবদ্ধ পদক্ষেপ”, 
৯১-৪২ | 

বিধিবদ্ধ শিক্ষা (স্কুল শিক্ষা), এর 

স্থান, ৮-১২. এর বিপদ, ১১, 

৩; মূল্য বিচারের মান, ৬৯. 

“ আরও দেখুন, শিক্ষা, বিধিবদ্ধ 

শৃঙ্খলা, বিদ্যালয় । 

বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলা, মতবাদটির বর্ণনা, 

সমালোচনা, 

৮৮, শিক্ষাগত মূল্যবোধরূপে, 

৩১৮ ৩১৯ এর দোষগুলির প্রতি- 

কার, ১৭০-১৭২ বিশেষ বিশেষ 

পাঠ্য বিষয়ের মূল্যবোধ, ৩১৮- 
৩১৯; দেখুন, শৃঙ্খল , শিক্ষা । 

বিবেক বনাম চেতনা, ৪৫৯ এর 

স্বজ্ঞা, ৪৫৩। 

বিমুক্তচিত্ততাঃ গড়ে তোলার উপায়, 
৩০৪7 উত্তম পদ্ধতির মধ্যে থাকে, 

২৩০-২৩১ একটি নৈতিকণ্তণ, 

শিক্ষাদানে 

৭৮-৮১ 7 ৮১-৮৭) 

৪৬৩; একটি দার্শনিক ধাত, 

৪২৩ | 

বিমূর্ত, ভালো! ও মন্দ অর্থে, ৭৫-৭৬; 

আরও দেখুন, মূর্ত। 

বিমূর্তন, লকের তত্বে, ৩৪৯ । 

বিরোধাভাস, ছেতবাদ দেখুন । 

বিশ্রাম, যেরূপে জীবিকার বিরোধী, 

৩৪২-৩৪৭) আরও দেখুন, শ্রম 

ওবিশ্াম। সিসি 

বিশ্বনাগরিকতা, এর প্রতি অষ্টাদশ 

শতকের প্রবণতা, ১১৯; ক্যাণ্ট 

যেরূপ বলেছিলেন, ১২৩-১২৪ 7 

এর দুর্বলতা, ১২১, জাতীয়ভা- 

বাদের প্রতি নতি স্বীকার, ১২১- 

১২২। 

বিশ্বাস বনাম জ্ঞান, ৪৩৮১ ৪৩৯) মধ্য- 

যুগের পরে পুনরীক্ষণ, ৩৮৪-৩৮৫ | 

বিশ্বাস, ভাসাভাসা, দায়িত্ব নাকচ 

করে, ২৩৫ । 

বিষয়বস্ত্, কর্মকেন্দ্রিক নিয়োজন ও 

খেলাধূল! সহ যেরূপ, ৩০৪; 

সংজ্ঞার্থথ ২১৭; এর বিকাশ, 

৪৬২7 প্ররুতির বিকাশে, ৯০7 

এর সামগ্রিকতা, সাধারণত্ব ও 

চুড়ান্তত।, ৪২২-৪২৪ 

এর উপরে হারবার্টের জোর, ৯২, 

৯৩, ১০৩; পৃথক পৃথক, এর 

দোষ, এর 

স্বরূপ, ১৭৭) ১৮১) ২৩৭-২৫৩, 

৪২১, 

১৭৬-১৭৭৪ ৪৩৩7 



৪১৯; সারাংশ, ২৫৩; আদিম 

কালের শিক্ষার, ২৩৮; আরও 

দেখুন, পদ্ধতি বনাম বিষয়বস্ত ; 

পাঠ্যবিষয়সধ 
বিষয়বস্তর সংগঠন, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের, 

২৪১ ; প্রাপ্ত বয়স্কদের, 

২৪১; আরও দেখুন, যৌক্তিক 
বনাম মনস্তাত্বিক পদ্ধতি । 

বিষয়মুখীষ্ধরম প্রক্ষোভগত ও এচ্ছিক 
( অস্তমুখী ) জ্ঞান, ১৬৪১ ৩৮৪ ) 

আরও দেখুন, অন্তরঙ্গ বনাম 

বহিরঙ্গ । 

বিষয়ের যোগন্ত্রাদি, শিক্ষা দ্বারা 

উপলব্ধি হয়, ২৭৪; যেভাবে এর 

প্রতি সাড়। ধার্ধ হয়, ৪৪২। 

বুদ্ধি, একতরফা, ১৬৯ । 

২৩৯- 

বুদ্ধি বনাম চরিত্র, ৪৫৯-৪৬৩) 

অন্গদার ১৭৯। 

বুদ্ধি বনাম প্রক্ষোভ, ৪৩৬ ; আরও 
দেখুন, ছৈতবাদ। 

বুদ্ধিগম্য বনাম ব্যবহারিক পাঠ্য 

বিষয়, ৩৪২-৩৬০ ) আরও দেখুন, 

কষ্টিমূলক শিক্ষা দ্বৈতবাদ, বৃত্তি- 
মূলক শিক্ষা । 

বুদ্ধিবাদ, বিমূর্ত, ৩৮৮-৩৮৯। 

বৃত্তি, এর অর্থ, ৩৯৯-৪০১, ৪১৫; 

জ্ঞানের সংগঠনরপে, ৪০৩) 

সঙ্কীর্ণ ও প্রশত্ত অর্থে, ৪১৪-৪১৭) 

আরও দেখুন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, 

৪৮৭ 

শ্রম বনাম বিশ্রাম । 

বৃত্বিমূলক উপদেশ, সঙ্গত ও অসঙ্গত, 
৪০৫-৪০৬ | 

বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রাথমিক, অবশ্যই 
পরোক্ষ হতে হবে, ৪০৫-৪০৬ 

কেবল ক্রিয়া কৌশলের জন্য, 
অন্ুদার ও ছুর্নাতিপরায়ণ, ৩৩৪৯ 

এরু সঙ্কীর্ণ ও প্রশস্ত ধারণা, ৪১৪- 

৬৯৭) বর্তমান কালের সম্পদ 
ও শর্দপদ)-স্স্্-১৫৭, ৪০৬-৪১৫ 

এর সামাজিক মূল্য, ২৬১-২৬৩ 

আরও দেখুন, কৃষ্টি বনাম দক্ষতা ; 

শ্রযশিলীয় নিয়োজন; বুদ্ধিগম্য 

বনাম ব্যবহারিক ** পুঠাবিষয়, 

বেকন, ফ্রান্সিস, অভিজ্ঞতার ক্লান্ত 

তার আহ্বান, ৩৪৮; সত্যের 

প্রতি ভঙ্গী, ৩৮১ প্রকৃতিবাঁদ 

ও মানবতাবাদের মিলন, ৩৪৮। 

বোঝাপড়া, নিয়ন্ত্রণের একটি উপায়, 
৩৯১ ৪০) ৪১১ ৪৩। 

ব্যক্তি, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা, 

৪ জগৎ, 

সারাংশ, ৩৯৭-৩৯৮ | 

ব্যক্তিতা, (ব্যক্তিত ) ছ্যর্থক, ৩৯৪ 3 

এর সারমর্ম, ১৫৯-১৬০১ বনাম 

প্রতিষ্ঠানবাদিতা, ৪২৫; বনাম 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, ৩৭৯ ; আরও 

দেখুন ছ্বৈতবাদ। 

৩৮৫) ৩৭৯-৩৯৭ 7 



৪৮৮ 

ব্যক্তিভাবাদ, অর্থনীতিক ও রাজ- 

নীতিক, ৩৮০; নৈতিক, ৩৮৬; 

এর দার্শনিক ব্যাখ্যা, ৩৮৩-৩৮৪ ; 

ধর্মীয়, মধ্যযুগীয়, ৩৮০-৩৮১। 

ব্যক্তিতাবাদী আদর্শ, অষ্টাদশ শতকের 

১১৮-১২০, ১২৫) ১২৯; ক্যাণ্ট 

£ যেরূপ বলেছেন, ১২৩-১২৪ | 

ব্যবসায়, জীবনযাত্রায় অংশদান, ৩২৪ | 

আরও দেখুন বুনি? উঠার সি 

বিশ্রাম, বৃত্তি টি ৫ 

ব্যবহারজীবি বনাম তত্ব বা! কুষ্টিজীবি, 

১৭৮-১৭৯ | 

ব্যবহারিক কাজ (বৃত্তি) বনাম তত্ব, 
৩৭৯১ ৩৮৩১ ৩৯৭) 

*:গোড়ার ধারণা, ৩৪২-৩৪৭, 

আধুনিক মত, ৩৪ ৭-৩৫৩ 

শিক্ষণ-বৃত্তি কেন তত্বের পেছনে 

পড়ে থাকে, ৫০-৫১, আরও 

দেখুন, দ্বৈতবাদ । 

ব্যবহারিক পাঠ, দেখুন, বুদ্ধিগম্য 
বনাম ব্যবহারিক পাঠ। 

ব্যবহারিক শিক্ষা, দেখুন বৃত্তি ইত্যাদি । 

ব্রতান্ুষ্টান, এর উদ্দেশ্ট, ৯, ২৩৮। 

ভগবান, রুশো কর্তৃক বিশ্বপ্রকৃতির, 

সহিত একাত্মকরণ, ১৫০ । 

ভাষা, আয়ত্ব করা শিক্ষামূলক ক্রম- 

বিকাশের আদর্শ, ১৪৯; শিক্ষার 

একটি যন্ত্রক্পে, ৩০৩-৩০৪, জ্ঞান 

পরিবহনের ক্ষেত্রে এর স্মাস্ত কর্ম, 

১৮২১) পরিবেশ দ্বারা এর 

অভ্যাস স্থির হয়, ২৩; বংশগতি 
ও পরিবেশের সম্পর্ক দেখানোরূপে 

৯৭; সামাজিক নি্দশের উপায়- 
রূপে, ৪২, ৫৩ । 

ভুল, শিশুদের, স্কুলের কাজে কিভাবে 

সহায়ক, ২৫৮-২৫৮। 

ভূগোল ও ইতিহাস, পরিপুরক বিষয়, 
২৭৫-২৭৭৯, যন্ত্রব্ঞ্স্ক্ুবহারের 

দোষ, ২৭৩; এদের তাৎপর্য ২৭১- 

২৭২; সারাংশ ২৮৫ , এর মধ্যের 

বিষয়বস্ত নির্বাচনের মূল নীতি 
২৭৫-২৭৭; আরও দেখুন ইতি- 

হাঁস। 

ভূগোল, পাঠারূপে, সংজ্ঞায়ন, ২৭৫, 

২৭৭ , আবাসিক ভূগোল, ২৭৭- 

২৭৮, প্রকৃতিপাঠসহ, ২৭৫) 

১৭৮ | 

মধাযুগ, সামাজিক পরিবেশ, ৪৭০- 

৪৭১ , মন সম্বন্ধে অভিমত, ৩৭৯ 

-৩৮১ আরও দেখুন বর্বর ইউ- 

রোপ। 

মন, সংস্জার্থ, ১৩৪-১৩৫ 7; ৪১০, সকল 

মানুষের মধ্যে এর একরপতা 

সম্বন্ধীয় মতবাদ, ১৫৪, ২২৬-২২৭ 

স্কুলের বয়সের আগে যেভাবে 

গঠিত হয়, ৪২-৪৩ শিক্ষা ছারা 

যেভাবে গঠিত হয়, ৯০১ ৯১১ ১০২ 

১০৩) কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নয় ১৭১- 



১৭৪) ১৮১) ১৮৪) ১৮৭; এর 

অবিমিশ্র ব্যক্তিগত রূপ, ৩৭৯ 
৩৮১ প্রাতিস্থিক, পুনর্গ ঠনের 

যন্ত্রপে, ৩ট২-৩৯১ ; এর সঙ্ীর্ণ- 

করণ বা বিকৃতকরণ, ১৭৯ বিষয়- 
সুখী ৭৬-৭৭, সমাজীকৃত, সংজ্ঞা, 

৪৩; কিভাবে হয়, ১৫৮; সামা- 

জিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, ৪২-৪৩ 

আরশুশ্নার্থুন ছৈতবাদ। 

মন্টেগনে, সত্যের প্রতি ভঙ্গী, ৩৮১। 
মন্টেশ্বরী ব্যবস্থা, ব্যবহৃত বস্তর সমা- 

লোচনা, ২৫৮; ক্রিয়াকৌশলের, 

২০২ ২ 

মনন্তাত্বিক সংগঠন, জ্ঞানের, বৃত্তি 

দ্বারা, ৪০৩ আরও দেখুন 

যৌক্তিক । 

মনোবিজ্ঞান (মনস্তত্ববাদ), পাঠক্রমের 

পরিবর্তন সাধনে, ২৫৪; ব্য্টিগত 

পদ্ধতি নির্দেশে, ২২৮ ভ্রীস্ত, 

শিক্ষার, ৩৭, ৪৩-৪৪ ; সংবেদন- 

অভিজ্ঞতাবাদের, ৩৫০ । 

মস্তিষ্বের ক্রিয়া, ৪৩৭-৪৩৮ | 

মানদণ্ড, প্রচলিত বনাম ব্যক্তিগত, 

৭১; অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্যুত, 
গ্রীকমতে, ৩৪৩-৩৪৪) পরিবেশ 

দ্বার] যেরূপে ধার্ধ হয়, ১৭২০; 

প্থক পৃথক, ৪৩৩; এর স্বরূপ, 

৩০৫-৩০৭১ ৩১০-৩১১, 

আরও দেখুন নির্ণায়ক | 

৩২৫, 

৪৮৯ 

মানবতা, অষ্টাদশ শতকের দীর্শনিক- 

দের আদর্শ, ১১৮-১১৯ ক্যান্ট্- 

এর কে, ১২৩-১২৪; এই ধার- 

ণার দৌষ-ক্রটি ১২৬-১২৭। 

মানবীয় সহাবস্থান, এর লক্ষণা, ১০৫- 

১৯১২ | 

মানসতা (ধাত ), সংজ্ঞার্থ। ১৪, ৪২২ 

টা সামা- 
দা রি 

জিক' অবস্থার উদক্ভ করার ক্ষমতা, 

১৮০অভ্যনীলোকের আসল 

মানদণ্ড স্থির করে, ৩০৫-৩০৬ 7 

বিকাশের ক্ষমতার ভিত্তি, ৫৯ 

৬০; প্রতিটি কর্ম 1 প্রভাবিত 

হয়, ৪৬৩ ; সঙ্গ-সানিধ্য টি 
২৯, ৩৬ ৩৭) ৪৪; ভ্যাঁস টি ০ 

৬২; ভৌত অবস্থাবলীর সগ্া- 

বহার দ্বারা, ৪১, ৪৪; বিদ্যালয় 

দ্বারা, ২৮ মানসিক ও নৈতিক 

ধাত কি করে পরিবর্তন করা যায়, 

২৩৭7; এর উপরে বিষয়-বস্তবর 

ফলাফল, ৯০; সামাজিক, লাভ 

করার উপায়, ৫২; আরও দেখুন 

চরিত্র । 

মানসিক, দেখুন দৈহিক বনাম মন- 

স্তাত্বিক। 

মান্য ও ভৌতপ্রকৃতি, এর দ্বৈতবাদ, 
৩৭৯, ৪২০, পরম্পর নির্ভরশীলতা, 

২৭৪) ২৭৫) ২৯৮-২৯৯ 3; ৩৬৮) 

বিচ্ছেদের ধারণার উৎপত্তি, ৩৬৫- 



৪৯০ 

৩৭০, ৩৭৭ ৪২০) আধুনিক 

জ্ঞানের শুরুতেই পুনমিলনের 
পূর্বভাস, ৩৭৭; পাঠক্রমের মধ্যে 

এখনো মূর্ত হয়নি ৩৬১ , দেখুন 
ছৈতবাদ। 

মিল জন স্টুয়ার্ট, স্কুলের কাজের প্রতি, 

১ 

8৪8০ । 

দ্রণ, এস উদভাবন, শ্রিক্ষটবউপরে 
মু ও 

ফলাফল, | 

মূর্ত, অবশ্যই বির কষে অগ্রপর 
হবে, ৩৪৯ , আরও দেখুন বিমূর্ত 

মূল নীতি (বা নিয়ম), এর 

9৪৫৮; আরও দেখুন 

ৃ রি দ. কর্তব্যবোধ। 

[ধ, এর ছুটি অর্থ, ৩১১১ ৩২৫- 

৩২৬ । 

মূল্যবোধ শিক্ষাসংক্রান্ত, ৩০২-৩২৪; 
সারাংশ, ৩২৫-৩২৬ , এর পৃথকী- 

করণ ও সংগঠন, ৩১৭-৩২৪) 

বিবিধ পাঠ্যবিষয়ের, ৩১১-৩১৭ 

আরও দেখুন, লক্ষ্য, স্বার্থবোধ | 

মূল্যাবধারণ, এর স্বরূপ, ৩০২-৩২৬; 

শিক্ষাক্ষেত্রের মতোই বিস্তীর্ণ 

পাল্লা) ৩০৭। 

মৌলিক বনাম যান্ত্রিক মূল্যবোধ, 
৩১১-৩১২; ৩২৫-৩২৬। 

“মৌলিক গবেষণা” শিশুদের, ২০৯, 

২২৬-২২৭ , সকল চিস্তনের মধ্যে, 

১৯৪ | 

মৌলিকতা, ভঙ্গীর বনাম ফলের, 
৩৯৪-৩৯৫ 3 চিন্তার, ২২৬-২২৭। 

যান্ত্রিক পাঠ্যবিষয়, এর অসঙ্গতিপুর্ণ 

ব্যবস্থা, উর ৩৩৯ । 

যুক্তি, গোড়ায় সুচিহ্নিত মনের ধর্ম 

বলে বিবেচিত, ৩২৯ )ক্রিয়াশীল- 

তার একমাত্র পর্ধাপ্ধ নির্দেশক, 
৩৪৩, ৩৫৯১ কটি স্থচিহ্নিত 

বীগুণরূগে উপস্থাপিউসটইয়েছিল, 
৩৮৮; এর আধুনিক ধারণা, ৩৬০ 

৪৪৬, বুদ্ধি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে 

অপরিহার্য, ৪৪৬; আরও দেখুন, 

যুক্তিবাদ, চিন্তন, চিন্তা । 

যুক্তিতাত্বিক বনাম মনস্তাত্বিক বিষয়, ' 
২৮৭-২৯১১ ৩০১; আরও দেখুন 

দ্বৈতবাদ, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক 

পদ্ধতি; শ্রমশালার কাজ; 

পদ্ধতি, বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়নরূপে ; 

বিয়য়বস্তর সংগঠন। 

যুক্তিবাদ, ৩৮৮-৩৮৯ , বনাম অভি- 

জ্ঘতাবাদ বা! সংবেদনবাদ, ৪৪৫- 

৪৪৭) আরও দেখুন ছ্বৈতবাদ, 

বুদ্ধি ও যুক্তি। 

যুদ্ধ, শিক্ষামূলক শক্কিন্ূপে, ১১১; 

শিক্ষা! যেভাবে তা রুখতে পারে, 

১২৮; ইউরোপীয়, ১৯১৬ সালের, 

চিন্তন প্রণালীর দৃষ্াস্তস্বরূপ 
প্রয়োগ, ১৯২-১৯৩) ১৯৫ । 

রঞ্জনবিদ্যা, শিক্ষাক্ষেত্রে এর মুখ্য ক্রিয়া, 



৪8৯১ 

৩১০-৩১১ 7 আরও দেখুন, কাঁরু- ২২৩। 

শিল্প, ললিতকল! । রুশো, এবং নাগরিকতার জন্য শিক্ষা- 

রা দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য, ১২৭- দান, ১২২; এবং স্বাভাবিক 
১২৮) অঙ্গাঙ্গক চরিত্র, শিক্ষা, ১৪৭-১৫৫; তার উপরে 

১২৩১ বেঈরকারী বিদ্যালয়ের প্্যাটোর প্রভাব, ১১৯; সামাজিক 
নিম্টপ, ১২৪-১২৫ শিক্ষার ভার- অবস্থার প্রতি অভিমত, ৭৭ 

মি বহন, ১২১-১১৮; এর দর্শন, রোমক সভ্যতা, শিক্ষার উপরে 
৩৯১ ; অ ঘন, সমাজ । 383,৩৬৪, ৩৭৭। & 

াষ্্রিজ্র্তে বৃতিমু্ক শিক্ষা পূ লক্, অ-, এব শৃঙ্খলা, ৭৮-৮১, 
রাখতে হবে, ৪১৫ | ওর্্তব৮৯৯ সুত্র প্রতি ভঙ্গী, 

রাষ্ায়ত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রথমে ২৮৪৮১] 

জার্মানীতে নেওয়া হয়েছে, ১২৫ | লক্ষ্যাসন্ধান, শিক্ষাতত্বে,র সাধারণ 

রিক্ত-চিত্তত। বনাম বিষুক্ত-চিত্ততা, আলোচন।, ১৩৪ সারাটুশি, 
২৩১। ১৪৪-১৪৫; বিছি * স্যর 

রিপাবলিক, প্ল্যাটোর, ৩৬২। ঘরষের ব্যাখ্যা, ট্ল/.ল ৫ 
রীতিনীতি, এর সমালোচনা, এথেন্- সহজাত ক্ষমতাদি লক্ষ্য 

সের দর্শনের ভিত্তি,৩৪২-৩৪৪ । যোগায় না, ১৪৯-১৫০ সাধারণ 

রুচি, পরিবেশ দিয়ে যেভাবে স্থির হয়, প্রয়োগ, ১৬১;  স্বার্থবোধের 

২৩। সম্পর্কে, ১৬৪3 সামাজিক লক্ষ্য, 

রুটিনমাফিক কাজ (ছকে বীধা কাজ) পরিষ্কার ধারণার প্রয়োজন, ১২৬; 

নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে বৈষম্য জাতীয়তাবাদী লক্ষ্যের সাথে 

প্রদর্শন, ৪৩৮ ; শিক্ষামূলক অভি- সংঘর্ষ, ১২৬; বৃত্তিমূলক, শিক্ষা- 

জ্তার সঙ্গে, ১০০-১০১7 বৃত্বি- ক্ষেত্রে এর স্থান, ৪০১-৪০৬; 

মূলক লক্ষ্য দ্বারা নাকচ হয়, আরও দেখুন বিভিন্ন স্বার্থবোধ, 
৪০২7 জ্ঞান দ্বারা, ৪৪৩; রুটিন- মূল্যবোধ । 

মাফিক অভ্যাস হওয়ার দণ্ড, লক্ষ্য ( উদ্দেশ্ট ), যে সব শর্ত কোনো 
৪০৪ ; আরও দেখুন, ক্রিয়াকলাপ, লক্ষ্যকে সম্ভব করে, ১৩১-১৩২; 

কর্মতৎপরতা ৷ এর স্বরূপ, ১৩০-১৩৫) ১৩৯-১৪৪, 

রুটিনমাফিক পদ্ধতি, জন্ম ও ফলাফল, ২২৯-২৩০। 



৪৯২ 

লক্ষ্য, শিক্ষার, নিজ অর্থে কিছু থাকে 

না, ১৪০; বিভিন্ন কালে যেরূপ 

বলা হয়েছে, ১৪৭, বণিত লক্ষ্যের 

মধ্যে তৎকালীন বিভিন্ন ত্রুটি ও 

প্রয়োজন প্রতিফলিত হয়, ১৪৬। 

ন, দেখুন প্রকৃতি বনাম লালন। 

রি এর উদ্ভাবন, শিক্ষার উপরে 

ফল, ৯০৮-২৩৯। রি 

লেসিং, প্রতি িবধারিশ; ২৬। 

লোকহিত, কি ঈ বনে একৈিঠনমূলক 
রূপ দেওয়া যায়, ৪১৬ । 

তর প্রায়ই হুকুম মতো, 

কু ৩২১) ৪২০ ; 

এ পদ 

স্বার্থ- 

রী পাম ধারণা, ১৮৮ | 

শরীর ও মন, বিরোধ, 

২১৩-২১৪, 

১৮৪-১৮৭১ 

৩৭৯, ৩৯৪৯), ৪২০) 

৪৩৬; এযারিস্টোটেলের তত্বে, 

৩৩১; শারীরবৃত্ত ও মনোবিজ্ঞান 
এদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা 

দেখিয়ে দেয়, ৪৩৭-৪৩৮; আরও 

দেখুন, দ্বৈতবাদ; ভৌত বনাম 
আত্মিক । 

শরীর বনাম আত্মা, ৪৩৭, 8৪৯ 

দ্বৈতবাদ, ভৌত বনাম আত্মিক । 

শারীরবৃত্ব, মন ও শরীরের পরস্পর 

নির্ভরশলতার প্রমাণ স্বরূপ, ৪৩৭- 

৪৩৮) ৪৪৮ 

শাসন প্রণালী, স্কুলে, শিক্ষা প্রণালী 
থেকে পৃথকভাবে, ৩৯২-৩৯৩। 

আরও দেখুন, শৃঙ্খল] বাহক । 
শাকজি, স্বার্থবোধ জাগারধার জন্য, ১৭, 

এর ব্যবস্থাদি, ৭১ ৭২; আরও 

দেখুন, স্থখ দুখে; শা পারি- ৰ 

তোষিক। ,"" “ শর, 

হী? শিক্ষক ও শিট, খাদর পরিপূরক 

সম্বন্ধ, ৯৩. সই১১। 

শিক্ষণ বিজ্ঞান (তত্ব), এর বিরুদ্ধে 

বক্রোক্তি, ২১৭, অখ্যাতির 

কারণ ২২৩, আরও দেখুন স্থখ- 

ঢুঃখ, শান্তি 

শিক্ষা, সংরক্ষণশীল ও প্রগতিশীল, 
সারাংশ, ১০৩-১০৪ ; 

এতে গণতান্ত্রিক ধারণা, 
১২৮ , সারাংশ, ১২৮-১২৯ ২ 

৯০-১০৩ , 

১০৫- 

গণ- 

তশ্ত্রে এর গুরুত্ব ৩৪০-৩৪১, 

নির্দেশ বা পরিচালনরূপে, 

৩০, ৪১৮: সারাংশ ৫২-৫৩ , এর 

নিজন্ব উদ্দেশ্রূপে, ৬৫-৬৬, ৬৯, 
৪০৩; এর অন্তঃসার, ৯৩; গঠন- 
রূপে, ৯০-৯৩ ; সারাংশ ১০৩-৪ 3 

ক্রমবিকাশরূপে, ৫৪-৬৮১ ৭০১ ৭৩, 

৪১৮; সারাংশ, ৬৯; রাস্ত্ীয় ও 

সামাজিকরূপ, ১২১-১২৮১ ১২৯) 

জীবনযাত্রায় অপরিহার্ধরূপে, ১১২, 
সারাংশ, ১২; প্র্যাটোর 

দর্শনে, ১১৪-১১৮) ১২৫১ 

৩৭৭ 

৪১৮) 

১২৯) 



১৫৭ অষ্টাদশ শতকের, ১১৮- 

১২০, ১২৯7 দর্শনের সঙ্গে নিবিড় 

সংযোগ, ৪২৭-৪৩২ ; বৃত্তি কেন 

পড়ে থাকে, ৫১- 

প্র প, 

৪১৯ এর বধ্যাপেক্ষ বনাম 

্ততীতা হুসন্ধা” ঈধারণা, ১০৩) 

পুনরাহত কটুতাহ্নসন্ধানী, 

৭০-৭২১ 

»স্াির্) সারাংশ ৮৯১ পুনর্গঠন 

রূপে, ৯৯-১০৩ ; সারাংশ, ১০৩- 

সামাজিক কর্তব্যরূপে, 

১৩-২৮ ৫২-৫৩) ১০৫১ 

১০৪ 

৩, ১২ 

১২৬, ১২৯, ৪১৮ সারাংশ, ২৮- 

২৯, সমাজ সংস্কীরের উপায়রূপে, 

১২১, ১৭৭-১৭৯ 7; ৩৪০-৩৪১, 

আত্মবিকাশবূপে, 
৭৩-৭৮) সারাংশ, ৮৮ 

নান প্রকারের সংজ্ঞা, 

১২, ৬০; কারিগরি সংজ্ঞা, ৯৯- 

১০০7 একমুখী ধারণাবলীর সঙ্গে 
বৈপরিত্য, ১০২ , আরও দেখুন 

কষিমূলক শিক্ষা, বিধিবদ্ধ শিক্ষা, 
প্রাথমিক শিক্ষা ; বিধিবদ্ধ শৃংখলা ; 

উচ্চতর শিক্ষা ; স্বাভাবিক শিক্ষ ; 

নৈতিক শিক্ষা, আদিম শিক্ষা, 

প্রশিক্ষণ ; বৃত্তিমূলক শিক্ষা । 
ক্ষাদান, সমাজের নিরবচ্ছিন্নতার জন্য 

অপরিহার্য, ৫-৮,তিন অবস্থায় 

পড়ে, ২৯৪ । 

৪১২১ ৪১৬ 

৪১৮ 

১৩১ 

৪৯৩ 

শিক্ষানবিসি, প্রাচীনতম আকৃতি, ৯- 
১০ । 

শিক্ষাব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্র 
সমথিত, প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় 
জার্মানীতে, বর্তমানে 

একটি অসঙ্গতিপূর্ণ ংমিশ্রণ, ৩৩৫- 
৩৩৬ ৩৪০-৩৪১ | 

শিক্ষারগৃণতান্ত্রিক ধারণা, &২৭-১২৮, 
শা বাসটি । 

৯৯৫ 3 

শিক্ষায়একাউধ; গা মানবতাবাদ 

২৯৮-৩০১১ ৪১৫-৪১৭ ; আরও 

দেখুন দ্বেতবাদ। 

সারাংশ, ৪১৫-৪১৭।, 

শিক্ষার স্থানান্তরণ, ৮৩ _._.. 

শিল্পশালা, স্কুলের কাজে এর স্প্র, 

২১৩ । 

শিশুসম্বন্ধীয় গবেষণা, পাঠক্রমের পরি- 

বতনে, ১৫৪; আরও দেখুন , 

মনোবিদ্যা | 

শিশু শ্রমিক, রোধ করা সামাজিক 

কতবা, ২৫৬ 

শেষ মীমাংসা, অভিজ্ঞতার, সংজ্ঞার্থ, 

৪৩২ | 

শৈশব, একটি সদর্থক অবস্থা, নঞর্খক 
নয়, ৫৪) ৫৫) ৭০ | 

শৈশবকাল, দীর্ঘ, এ সম্বন্ধে মতবাদ, 
৫৯; আরও দেখুন, নির্ভর- 

শীলতা | 

শিক্ষার বৃত্তিগতরূপু, ৩৯৯-৪১৫ 



৪৯৪ 

শৈশবের অহংবাদিতা, ৩০ । শিক্ষা। 

শ্রম বনাম পুঁজি, আজকার বিশিষ্ট শ্রান্তি অপনোদন, এর অর্থ এবং 

সমস্যা, ৪০৮; বনাম বিশ্রাম, 

; সারাংশ, ৩৪০-১৪১) 

আরও দেখুন, ছৈতবাঁদ, বিশ্রাম । 

নে কাজ, এর মৌলিক কাজ 
নতুন ক্ষেত্রে? ৩০৫; 

৩২৭-৩৪১ 

উ্থ ০ ৯৩৫৮ আরও দেখুন, 

রী ধনীক্ষামূলক পদ্ধতি 

( পরীক্ষণপুর্ধবেক্ষণ ) যৌক্তিক 
পদ্ধতি, বিজ্ঞানের সঙ্ঞা- 

র,, বিজ্ঞান; অন্গপযুক্ত 

ন্বতি। 

'মশিল্প, বর্তমানে বিজ্ঞান সম্বলিত, 
৪০৯-৪১০ | 

[মশিল্পীয়ু নিয়োজন, সাম্প্রতিক 

গুরুত্বৃদ্ধি, ৪০৮-৪১০১ ৪১৬। 

শ্রমশিল্পীয় বনাম শিক্ষাসংক্রান্ত অবস্থা- 

বলী, আধুনিক, ২৩৮-৩৪০ | 
শ্রমশিল্পীয় বিপ্লব, এর কারণ, ৩৬৯, 

শিক্ষাসংক্রান্ত পুনর্গঠন অবশ্যন্তাবী 
করা বূপে, ৪৩১; মানবতাবাদের 

বিস্তার সাধনরূপে, ৩৬৫-৩৬৬। 

শ্রমশিল্পীয় যোগ্যতা, শিক্ষার একটি 

লক্ষ্যরূপে, ১৫৬-১৫৭। 

শ্রমশি্পীয় শিক্ষা, দেখুন বৃত্তিমূলক 

প্রয়োজন, ২৬৮-২৬৯। 

শ্রেণী-পার্থক্য, প্র্য দর্শনে, ১১৪- 

১১৮১ ১২৫) ১৬) ৪৩০; সামস্ত- 

তস্ত্রে, ১৬৪, ; অষ্টাপর্শ' শতকে, ণ 

৭ .১৫৫ ; নে্দুরু. 

১: পতমানে, ১০৯% 

১১৭, 

১১২৭, "ও টন, ৩২ইু ৩৩ 7 

সদৃশরূপে নস ১২৭-* 

১২৮ ৩২৩-৩২৪, ৩২৫; প্রয়োগ- 

শীল (প্রযুক্ত বা ব্যবহারিক ) 
বিজ্ঞানের দ্বন্দের, ২৯৯7 বুত্তি- 

মুলক শিক্ষা যে বিপদ চিরস্থায়ী 
করতে পারে, ১৫৬-১৫৭ 3 

৪১৫; যে সম্ভাব্যতা বিলোপ 

করতে পারে, ৪১৬-১৭ 7 আরও 

দেখুন, সামাজিক পরিস্থিতি । 

সন্কল্প, আহ্বান করা, চেষ্টা নিয়োজিত 

করার উদ্দীপকরূপে, ২২২ ; 

সংজ্ঞার্থ, ১ দুঢ় ও 

শিথিল, আসল প্রভেদ, ১৬৮ £ 

এর মধ্যে ছু*টি উপাদান, ১৬৮- 

১৬ন | 

সঙ্গীত, শিক্ষায় এর মৃখ্য ক্রিয়া, ৩১০- 
৩১১ সামগ্তস্তহীন ব্যবহার, 

৩৭7 আরও দেখুন, শিল্পকলা, 

চারুকলা । 

সংজ্ঞাবহ বেদন ও ক্রিয়াবাহী প্রতি- 

৪ ১৩- 

১৭৫) ১৮১ 



বেদন ৩৫৪ । 

ংবাদ-জঞাপক পাঠ্যবিষয়, অত্যুতকুষ্, 
২৭৫ | 

খরক্ষণশীলতা প্রগতিশীলতা, 

শিক্ষায়, ৯০২০৪ | 

সংসিষ্টতা, ্বার্থবে। 'দুখুন। 

তর স্খন পুনর্গঠন, 
শিক্ষার | 

. কাসকগণ, শিক্ষার, প।৩৬০খগ মধ্যে 

সম্প্রতি ষে পরিবর্তন আনা 

হয়েছেঃ ২৫৪-২৫৬ 7 ৩৫৮-৩৫৭। 

সক্রেটিস, জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে, ৪৬০- 

৪৬২; প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের 

সম্পর্ক সম্বন্ধে, ৩৬১-৩৬২। 

সততা, বুদ্ধিগত, কিভাবে হারায়, 

২৩২-২৩৩; এর নৈতিক বূপ, 

৪৬৪ | 

সতীত্ব, এর নৈতিক প্ররুতি, ৪৬৪। 

সত্তা, জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য 
১-৪। 

সত্য, এর প্রতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 

মনোভাব (ভঙ্গি) ৩৭৯-৩৮০ 

পূর্ববর্তী মনোভাব ( ভঙ্গি ) ৩৮২- 
৩৮৩। 

সত্যবাদিতা, এর নৈতিক রূপ, ৪৬৪ । 

সদগুণ, কর্ম ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক 
৪২৯-৩০ ; জ্ঞানের সঙ্গে, ৪৬০- 

৪৬৩ এর পুরো! অর্থ, ৪৬৪ । 

৪৯৫ 

মূ ও রূপায়ণ, ৩৯-৪২ 7 অর্জন 

করার ধরন, ১৪ । 

সভ্যতা এর উপাদান, ৪৯। 

সমবেদনা, বুদ্ধিগম্য, সামাজিক কৃতি- 

ত্বের মুখ্য উপাদান, ১৫৮-১৫৯; 

বৃত্তিমূলক শিক্ষা দ্বারা গঠনমৃন্তুক 
করতে হবে, ৪১৬-৪১৭, চিন্তে 

রঃ বিস্বাররূপে, ১৯৩ | ** 

সমাজ, এতে অ -সপ স্সত 

১১০-১১১) 
উপায়, ৩-৪; & 

নানা দোষ, ১০৮-১1 

উপায়, ৫-৬ আএর গণ 
শতাবলী, ১০৫ 

একটি জিনিস 
২৭-২৮, ১০৫-১০৭ একার্টজাঁব- 

সত্বারূপে, ৭৮; ব্যক্তিগত প্রকার 

ভেদের বিবেচনা, ৩৯৭-৩৯৮ ) 

আরও দেখুন, শ্রেণীগত পার্থক্য; 
রাষ্ী। 

সমাজবিরোধী প্রকৃতি, মাহুষের, 
এর অস্বীকৃতি, ৩০-৩১ ছবৃত্ের 

বা চক্রীদলের, ১১০-১১১। 
সম্প্রদায়, সংজ্ঞা, ৫-৬; সম্ভব করার 

শর্তাবলী, ৩১; একদল নয়, 
শিখিলভাবে যুক্ত অনেক দল, 
২৭-২৮১ ১০৫-১০৯। 

সন্বোধির ( সংপ্রত্যক্ষকারীর ) অঙ্গা- 
বয়ব, হারবার্টের, তত্বে, ৯১। 



৪৯৬ 

সমাব্যতা, শব্দটি দ্বার্থক, ৫9 | সামস্ততন্ত্র এতে শ্রেণী বিভাগ, 

সয়স্ু, এর দার্শনিক আদর্শ, ৭৬, ৭৭, ১৬৩ , বিজ্ঞান দ্বার দৃত্ডিত, 

৮৮। ৬৯; আরও দেন, বর্ধর ইউ 

সরল বনাম জটিল, এর তল ধারণা, রোপ? মধ্যযুগ । 
২৬০-২৬১ | সামাজিক চি? ছুল্র্, কাজে 

সর্জনীন শিক্ষা, এর ব্যবস্থা জীর্মানীতে একান্ত প্রস্১৫ ) এর জুম 

/7 প্রথমে প্রচলিত হয়, ১২ সা 2 ক নীতি মন 
তি এর 

বশ রি ভি 

"7৩কদ্ধ হওয়া, চেতন! 

(ভুবন ১: এদের অন্ু- রি ৬ ০১, রি 

বক ব্যবহার, ৬৬ + দেখুন, 

তা | 

রূপরেখা, যে কোনো 
জে)" 
১.» চার ভারকেন্ত্ ২7৮ 

সাজসরগ্লাম, এর. অভাব, কি করে 

পূর্ণ করা যায়, ২১৪ । 

সাড়া, ফলগ্রস্থ, সংজ্ঞা, ২০৩ , উদ্দী- 

পকের সঙ্গে যে ভাবে সম্পর্কান্থিত, 

৩১-৩২, ৮১-৮২ 1 

সাধারণ বনাম অনান্তসাধারণ, ৪৪৫ 

৪৪৬; আরও দেখুন, দ্বৈতবাদ । 

সাধারণত, বিষয়বস্তর ও পদ্ধতির, 

৪২১১ ৪২৪। 

সামর্থ্য, বিভিন্ন, অনিয়মিত বিকাশ, 

১৫২-১৫৩ ; আরও দেখুন, ধাত, 

সহজপ্রবৃত্তি 

সামর্থ্য, শব্দটি দ্বর্থক, ৫৪; কি করে 

এর মীমায়ন শেখানো যায়, ২৫৮। 

4৩ 

১২৪ বেদনা ধক 
বা শিক্ষা দ্বার। গঠনম্ল*১এ_২, 

করতে হবে; ৪১৬ আরও দেখুন 

ধাত, ( মানসতা ) 

সামাজিক সমষ্টর ভিতরে অসামাজিক 

সম্পর্ক, ৬; আরও দেখুন, সমাজ 

: বিরোধী । 

সামাজিক সম্পর্ক, নৈতিক সম্পর্কের 

সহিত একাত্ম, ৪৬৩, ৪৬৭ 

সাহিত্য, পাঠক্রমে এর স্থান," ৩০৯- 

৩১০, ৩২৫7 এর অসঙ্গতিপূর্ণ 

বাবস্থা, ৩৩৭। 

স্থখদুঃখ (আনন্দ বেদনা ), কর্ম নিয়ন্ত্রিত 

করাতে, ৩৯০7 লক্ষ্যের সম্পর্কে, 

১৬৪; হারবার্ট যেরূপ ব্যাখ্যা 

করেছেন, ৯১ প্রেষণা! রূপে, 

৭১-৭২), ২২২, ২৩৪7 আরও 

দেখুন শান্তি ও পারিতৌধিক 

স্বাচ্ছন্দ্য, এর চাবিকাঠি, ৪০২ 

হসঙ্গতি (মিল') সংজ্ঞার্থ, ৪২৩ 

সম্পষ্ট উপলব্ধি, এর স্বরূপ, ৩৭২- 

৩১১। 



সেবা, সমাজ, সমবেদনার অভাব 

থাকতে পারে, ১৫৮-১৫৯। 

সোফিষ্টস্, সর্বপ্রথম পেশাদারী শিক্ষক- 

মণ্ডলী, রঃ 9৩০ 

সোন্দর্যবোধীয় বন আথিক স্বার্গ 

৪১৫-৪. 

"" শল্লাধীয *, পরিবেশ 

| ২৩। 

রর 1 ওষ্ঠান লস ০ 

৭৬। 

শধলের কাছে আামনিক পীডন, এর 

কারণ, ১৮৪-১৮৫৭ ২৩৫, ৩২২, 

৩৭৯৫ | 

পীজাতি, এযারিস্টোটেলের শ্রেণীভভত- 

করুণ, ৩২ন ৩৩০ | 

“হত:স্কত বিকাশ,” কশোর তকে, 

১৪৭১৯ ৫০ | 

স্বাধীনতা, আথিক, এর অভাবের 

ফলাফল, ১৭৯, স্কুলে, শ্রুতি 

বনাম মিথ্যা, ৩৯১-৩৯৭ | আরও 

দেখুন, কর্ডৃত , সংরক্ষণশীলতা 

নিয়ন্ত্রণ, ছৈতবাদ, বাক্তি 

স্বাধীনতা । 

ম্পেনসার, হারবাট, বিজ্ঞানের প্রতি 

দৃষ্টিভঙ্গী, ২৮৯ । 

স্বার্থবোধ, নিন্ত্রণকে সমাজধমী করা- 

রূপে, ৪০-৪২ 7; খণ্ডিত, এর কারণ 

এর কুল 

ধারণ।, ১৬৬, ৩৭৯), ৪৫৪-৪৫৬ 

ও ফল, ২৩১-২৩৪ , 

2৯৭ 

তুল ধারণার জন্ম, ২২১-২২২; 

বৃত্তির সঙ্গে এর সম্পর্ক, ৪০৩; এর 

অবচয়ের দার্শনিক ভিত্তি, ৪৩৬২ 

আতস্মর আর এক নাম, ৪৫৬- 

৪৫৭ , আরও দেখুন, মনোযোগ" 
শৃংখলা বনাম খাথবোধ ; কর্তব্য- 

বোধ বনাম খাথবোধ, দ্বেতবাদ 

স্বাথবোধ (আগ্রহ), বিভি্ সাহী 
এ “পাতি সং ু হত এ 

সমূলে ২৩ ৮ 

১৫৩, আরও দেখু 

বোধ । 

ঈাথবোধশূন্য কাজ, «এর সাধ 

ব্যাখ্যা, 8৫৫ | 

্বাস্থা, শিক্ষার একটি ন্ 
শ্বৈরতন্ত্ তাতে শিক্ষার পক ৪. - 

হাতুডেগিরি, অধ:পতিত অভিজ্ঞতা- 
বাদ ২৯৪, ৩৪৪, 

অভিজ্ঞতাবাদ। 

আরও দেখুন, 

হারডার, প্রতিষ্টানগুলির মৃলাবোধ, 
৭৬ | 

হারবাট. উপস্থাপন তত্ব, ৯০-৯২, 
১০৩, এর সমালোচনা, ৯২-৯৩। 

হেগেল, সয়স্ভু সঙ্বন্ধীয় মতবাদ, ৭৬- 
৭৮, ৮৮-৮৯ , ব্যক্তি ও রাষ্ট্র 

সম্পর্ক, ১২৪-১২৫ স্টার দর্শন, 

৩৯০-৩৯১ | 

হেল্ভিটিয়াম্, শিক্ষার সর্বশক্তিমানতায় 
বিশ্বাসী, ৩৫৫ | 

হাট্চ গ্রীকৃদের প্রভাব সম্বন্ধে উদ্ধৃতি, 
৩৬৩, সমালোচনা, ৩৬৩৪-৩৬৫ | 



২৬৮ 

২৭৫ 

১৭৭ 

৩৯৫ 

সংশোধন 

গঙক্তি 

শেষ পঙক্তি 

৯৭ 

২৩ 

২৭ 

শেধ পঙক্তি 

ডল 

তা্দিকে এবং 

মাপাজোপ;ন- 
নে শিক 

ভবিহাংতে 

মু 
পূরাতন 
ভি 

“ঝোল-রসহ 

মুখ 

কমবেণী 

দিয়ে 

ভাঙ্গর 

মানসিক 

তখন অশোভন 

আসার 

স্বোতপথ এ, 

মাপজোপ 

“ম্বজন্দরূপে” 

সুনে ন 
৮ 

ৰ 

০৬৪. তাদিকে, 

লি? ৪৬৪- ১০. 

তার যা কেও 

ভবিষাতে | 

মু 

পুরাতন 

ভিন্ন 

“ঝোল-রসই” 

মুখ 

কমবেশী 

তা৷ দিখে 

ভঙ্গির 

মানবিক 

এ 

তখন তা অশোভন 

অসার 

স্বোতপথ, এ 

মাপজোথ 

দন্বচ্ছন্দপে' 












